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 )(..)موقع مجلس النواب6.)ص رئيس مجلس النواب يستقبل السفير الصيني لدى العراق ❖

المنددددديوع يددددد و ن دددد دج الن ددددر اددددي اجدددد نتي ايسددددتسم ر الن صدددد  بمديندددد  الرايددددل السدددد ني ومنتجددددع  ❖

 )(..)موقع مجلس النواب6.)صبغداد للجولف لحين اينته ء من التدقيق الق نوني

د.شدددد ن وان  بدددددح يددددنور مح ا دددد  ب بددددلم وي  ددددد  لددددم اسددددتعداد مجلددددس النددددواب لددددد   ومسدددد ندج  ❖

(..)موقدددددع 7.)ص مط لدددددب المدددددواطنين لتحسدددددين المعيشددددد  وانرتقددددد ء بددددد لواقع النددددددمي للمح ا ددددد 

 )مجلس النواب

: أهميدددد  نرح رو   ن ئددددب رئدددديس مجلددددس النددددواب د.شدددد ن وان  بدددددح ندددد ل لق ئدددد  ونيددددر الدانليدددد  ❖

السقددددددد  بدددددددين رجددددددد ل ايمدددددددنم وتعنيدددددددن التعددددددد ون بدددددددين جميدددددددع م ونددددددد   الشدددددددعب لتددددددد مين 

 )(..)موقع مجلس النواب7.)ص انستقرار

ن ئددددب رئدددديس البرلمدددد ن: مشدددد ل  الميدددد خ ب تدددد  تشدددد ل منعطفدددد   نطيددددرا  لددددم المجتمعدددد   بسددددبب  ❖

 )موانين نيون(..)8.)صالتج ونا  الن رجي 

و  لددددد  (..)8.)صيوجدددددد توجددددد  لتشدددددريع قددددد نون المواننددددد  لدددددس   سدددددنوا  الق نونيددددد  الني بيددددد  : ي ❖

 )اينب ء العراقي 

 )شفق نيون(..)9.)ص٢٠٢٣النفط الني بي  تعتن  تضمين انش ء مصفم ال و   اي موانن   ❖

مدددددوانين (..)9.)صالددددددا ح الني بيددددد  ت شدددددف تف صددددديل جديددددددج بشددددد ن  دددددودج المفسدددددون   قدددددوده  ❖

 )نيون

المهجددددددددرين الني بيدددددددد  يددددددددد و الددددددددم ايصدددددددد ل مدددددددد دج الددددددددنفط ايبددددددددي  رئدددددددديس لجندددددددد   ❖

 ) ن س(..)و  ل   10.)صللن نحين

م يددددددددين دوندددددددد  ومسدددددددد ح  لنيدددددددد دج  3النرا دددددددد  الني بيدددددددد : النطدددددددد  الشددددددددتوي  شددددددددمل   ❖

 )الفرا  نيون(..)10.)صالمس ح 

ت شدددددددددف نسددددددددد ئر العدددددددددراق جدددددددددراء جدددددددددوي  التدددددددددرانيص  البجددددددددد رعتقددددددددددر ب لم يين .. ❖

 )المعلوم (..)و  ل   11.)صالنفطي 

البددددددددددويني يحدددددددددددد أمددددددددددرين للنهددددددددددو  ب لمح ا دددددددددد   وا دددددددددد دج ترتيددددددددددب   قددددددددددته   ❖

 )السومري  نيون(..)11.)صب لح وم 

د و ال ددددددددرد لحسدددددددد  ايسددددددددتحق ق الددددددددونارع: التدددددددد نير لدددددددديس بمصددددددددلح  الشددددددددمرع يدددددددد  ❖

  )المعلوم (..)و  ل   12.)صالبلد
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(..)و  لددددد  12.)صبيددددد  ضدددددئيل نشددددد ن : ارصددددد  المسدددددتقلين برئ سددددد  اللجددددد ن الني الن ئدددددب ب سددددد   ❖

 )المعلوم  

البرلمددددد ن يسدددددعم ن ددددد دج طدددددر  ملدددددف الوجدددددود التر دددددي شدددددم لي الن ئدددددب محمدددددد الشدددددمرع :  ❖

 )المعلوم  (..)و  ل  13.)صالعراق

الفسددددددددد د بمح ا ددددددددد  النجدددددددددف بلددددددددد  مسدددددددددتوي    يدددددددددر  الن ئدددددددددب هددددددددد دع السددددددددد مي : ❖

 )(..)العهد نيون 13.)صمسبوق 

منددددددد طق شدددددددرق القنددددددد ج تعددددددد ني مدددددددن نقدددددددص ادددددددي النددددددددم   : البندددددددداوع  نعمددددددد الن ئدددددددب  ❖

 )(..)العهد نيون 13.)صايس سي 

 

 

رئ سدددددددد  الجمهوريدددددددد  : موقددددددددف العددددددددراق واضدددددددد  وصددددددددري  مددددددددن القضددددددددي  الفلسددددددددطيني   ❖

 )و  ل  اينب ء العراقي (..)14.)ص

رئيسددددد  الجمهوريددددد  والدددددونراء ي  ددددددان  لدددددم م  احددددد  الفسددددد د واجدددددراء نيددددد را  والمح ا ددددد    ❖

 )و  ل  اينب ء العراقي (..)14.)ص

السدددددوداني : اسدددددتع دج ايمدددددوال العراقيددددد  المنهوبددددد  اقدددددرج أس سدددددي  ادددددي   قتنددددد  مدددددع الددددددول  ❖

 )و  ل  اينب ء العراقي (..)15.)صالصديق 

و  لددددد  اينبددددد ء (..)15.)صل هتمددددد   ب لمصددددد رف وتنويدددددع مصددددد در النددددددم  السددددديد الح دددددي  يدددددد و  ❖

 )العراقي 

و  لدددد  اينبدددد ء (..)16.)صملفدددد   اددددي بغددددداد  4الددددديمقراطي : الواددددد الح ددددومي ال ددددردع سددددين ق  ❖

 )العراقي 

 )المعلوم  (..)و  ل  16.)صالعطواني ي شف  ن مو د حس  اللج ن الني بي  ❖

 )موانين نيون(..)17.)صق نون التجنيد ايلنامي وي شف السببالم ل ي يستبعد اقرار   ❖
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 (السومري  نيون(..)18.)صالعراق وارنس  يبحس ن م  اح  وم حق  بق ي   دا    ❖

 (المعلوم (..)و  ل   18.)صونير الدا ح يصدر امرا بش ن أرناق مق تلي الجي  ❖

 

 

 

 

 

 (شفق نيون(..)19.)صالمر نع العراقي اي اسبوحمليون دوير مبيع   مناد  600نحو  ❖

 (ن س(..)و  ل   19.)صحص  العراق اي أوبك.. لم ذا يجب تعديله ؟ ❖
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البحدددددرين: انتن بددددد   ني بيددددد  وسدددددط  يددددد ب بددددد رن للمع رضددددد .. وجم  ددددد   حقوقيددددد  تنددددددد بدددددد قمع  ❖

 (٢٤(..)ارانس 20.)صسي سي

ل شدددددف  ال دددددوليرا  واجدددددراءا  تددددددقيق للقددددد دمين ايردن.. الح ومددددد  تدددددوار لدددددوان  احدددددص سدددددريع  ❖

 (موقع قن ج الممل  (..)20.)صمن سوري  ولبن ن

 

 

 

 

 

ونيدددددر الن رجيددددد  ايو راندددددي مدددددن قمددددد   "سدددددي ن : تددددد  تحريدددددر نيرسدددددون و الحدددددرب مسدددددتمرج   ❖

 (٢٤(..)ارانس 21.)صن  دج المنيد من ايراضي

تسددددبب بدددد لر ود ايقتصدددد دع اددددي الممل دددد  ونيددددر النناندددد  البريطدددد ني: روسددددي  نلقدددد  وضددددع    لميدددد   ❖

 (..)روسي  اليو (21.)صالمتحدج
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  رئيس مجلس النواب يستقبل السفير الصيني لدى العراق

 
 استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي السفيَر الصيني لدى العراق السيد تسوع وع.موقع مجلس النواب/ 

البلدينم وتطوير سبل التع ون اي مج لي النفط وايستسم ر و دد  من المش ريع ايقتص دي  وبح  اللق ء الع ق   السن ئي  بين  
والندمي م وي سيَّم  بن ء المدارس التي تلبي ح ج  العراقم مشيرا  سي دت  الم أن مجلس النواب دا   لتعنيددن التعدد ون بددين 

 العراق والصين.
مرار د مه  للعراق وتعنين قدرات م ون ص   اي مج لي النفط والط ق  و ل مدد  وأ د السفيرم ن ل اللق ءم ر ب َ ب دخ اي است

 يسه  اي تحقيق التنمي  واينده ر.
  رئيس مجلس النواب يستقبل السفيرين السورع واللبن ني لدى العراق

 
  جددد  ن الدنددد م استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسيم اي لق ءين منفصلينم     من السفيِر السورع السدديد سددط 

 والسفيِر اللبن ني السيد  لي أديب الحبح ب.
وبح  اللق ءان الع ق   السن ئي م وتعنين التع ون اي  دد مددن المجدد ي  بمدد  يعددود بدد لنفع  لددم الشددعب العراقددي والشددعبين 

 ايهتم   المشترك. السورع واللبن ني الشقيقينم اض    ن بح  تطورا  ايوض ح اي المنطق م و دد  من المواضيع ذا 
 

المنديوع يد و ن  دج الن ر اي اج نتي ايستسم ر الن ص  بمدين  الرايل الس ني ومنتجع  

 بغداد للجولف لحين اينته ء من التدقيق الق نوني

 
د   السيد محسن المنديوع م الن ئب ايول لرئيس مجلس النوابم اي  ت ب رسمي ص در  ن م تبدد م موقع مجلس النواب/  

السيد رئيس مجلس الونراء محمد شي ح السودانيم الددم ا دد دج الن ددر اددي اجدد نتي ايسددتسم ر الممنددوحتين مددن قبددل الهيئدد  
الوطنيدد  ل سددتسم ر والن صدد  بمديندد  الرايددل السدد ني وندد دع ومنتجددع بغددداد للجولددفم لحددين اينتهدد ء مددن أ مدد ل التدددقيق 

 وذلك حف     لم الم ل الع  .  والتحقيق اي المن لف   الق نوني  المس رج حوله م
وا تبر المنديوعم أن وجود شبه   اس د ومن لف   ق نوني  اي الي  ايح ي م وق نون ايستسم رم والن    الدددانلي لمجلددس 
الونراءم اي طريق  من  اج نتي ايسددتسم ر مددن قبددل الهيئدد  الوطنيدد  ل سددتسم ر لشددر تي )ايجددل هيلددن العددراقم ومجمو دد  

 يستد ي ا  دج الن ر اي ايستمرار بتنفيذ العقدين المبرمين لحين الت  د واينته ء من  ملي   التدقيق الق نوني.العريفي(م  
دوندد  نمددن أجددل بندد ء ندد دع  1800و  ن  الهيئ  الوطني  ل ستسم ر قددد منحدد  )شددر   ايجددل هيلددن العددراق ذ. . ( مسدد ح  

)شر   مجمو   العريفي( اج نج بن ء ) تطوير ج دج بغداد اددي مديندد  الرايددل ( ومنتجع بغداد الدولي للجولفن و ذلك منح   
 دون  نرا ي. 600 لم مس ح  تبل  
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د.ش ن وان  بدح ينور مح ا   ب بلم وي  د  لم استعداد مجلس النواب لد   ومس ندج 

  للمح ا  مط لب المواطنين لتحسين المعيش  وانرتق ء ب لواقع الندمي 

   
تلبي  للد وج ال ريم  من قبل ام رج حِمير والعشدد ئر العربيدد  ايصدديل  اددي الفددرا  ايوسددطم نار ن ئددب موقع مجلس النواب/  

مدين  الحلدد م والتقددم سددي دت  بجمددع  -رئيس مجلس النواب العراقي د.ش ن وان  بدح أحمد يو  أمس الجمع  مح ا   ب بل
 ئرم ون ل تجوال  وحديس  مع المواطنين أ ددد  لددم اسددتعداد مجلددس النددواب لددد   ومسدد ندج نير من الوجه ء وشيوخ العش

المط لب المشرو   يهلن  اددي ب بددل مددن أجددل تحسددين المعيشدد  وانرتقدد ء بواقددع ايوضدد ح اددي المح ا دد  وتقدددي  الندددم   
ت ن شعب   وقي دجم ايمدد  أ ددرب ن ئددب رئدديس ايس سي م  م  نقل له  رس ل  الس   والمحب  واينوج الص دق  من أقلي   وردس

المجلس  ن شدد رخ وتقددديرخ العدد لي لزميددر  ددن العددرب مسددل  حسددين جددواد وجميددع الشدديوخ والوجهدد ء والجهدد   ايمنيدد  
وانداري  اي المح ا   لحسن الضي ا  وحف وج انستقب لم ورااق ن ئب الرئيس اي هذخ الني رج  ل من الن ئددب شددوان محمددد 

 ع   لمجلس النواب السيد صفوان بشير.وايمين ال
 
 

ن ئب رئيس مجلس النواب د.ش ن وان  بدح ن ل لق ئ  ونير الدانلي  : أهمي  نرح رو  

  السق  بين رج ل ايمنم وتعنين التع ون بين جميع م ون   الشعب لت مين انستقرار

ان  بدددح أحمددد ونيددر الدانليدد  اددي الح ومدد  التقددم ن ئددب رئدديس مجلددس النددواب العراقددي د.شدد ن وموقع مجلس النواب/  
انتح دي  السيد  بد ايمير الشمرعم وجرى ن ل اللقدد ء بحدد  ومن قشدد  الموضددو    مهمدد  التددي تتعلددق بمواصددل  جهددود 
الددونارج ب  ادد  دوائرهدد  وم سسدد ته  ايمنيدد  والتر يددن  لددم حم يدد  أروا  الندد س وممتل دد ته  وحريدد ته  وايمددوال الع مدد  

 ص  ومنع ارت  ب الجرائ  واتن ذ انجراءا  الق نوني  بحق مرت بيه .والن 
ن ئب رئيس المجلس واي سي ق حديس  أش ر الددمأ أهميدد  نرح رو  السقدد  بددين رجدد ل ايمددنم وتعنيددن التعدد ون بددين جميددع 

  وت دد تف أبندد ء م ون   الشعب لت مين انستقرارم ويننسم سنوا  الحرب ضد دا   انره بي وم حدد  البطولدد  والشددج  
شعبن  بين القوا  ايمني  والبيشمر   والحشد الشعبي والعش ئرع ومح رب  قوى ال    والتطرف اي نندق واحدأم م  دددا  
سي دت   لم استمرار د   ومس ندج الم سس  التشريعي  للونارا  ايمنيدد  والعسدد ري  للقيدد   ب لواجبدد   والمهدد   اددي حفدد  

 طنين.ايمن وحم ي  أروا  الموا
من ج نب  أ رب الشددمرع  ددن سددع دت  وا تددنان بنيدد رج ن ئددب رئدديس المجلددس وحرصدد  الدددائ  لمت بعتدد  أداء  مددل ونارج 
الدانلي  ومواصل  د م  واهتم م  للجهود المبذول  من قبل الم سس   ايمنيدد  وم يقدددموخ مددن تضددحي    بيددرج اددي سددبيل 

 استتب ب ايمن اي  مو  مح ا    العراق.
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ن ئب رئيس البرلم ن: مش ل  المي خ ب ت  تش ل منعطف   نطيرا  لم المجتمع   بسبب  

 التج ونا  الن رجي  

 
أ د ن ئب رئيس البرلم ن ش نوان  بدحم أن مش ل  المي خ أصبح    لمي  وهددي ب تدد  تشدد ل منعطفدد  نطددرا   /موانين نيون

  لددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددم المجتمعدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  .
مجلس النواب المستمرج ح لي م ان مش ل  المي خ اصددبح  اليددو  مشدد ل    لميدد  وهددي ب تدد  اليددو  وق ل  بدح ن ل جلس  

 تش ل منعطف   نطيرا  لم المجتمع   بسبب وجود التج ونا  الن رجي  .
 
 
 
 
 
 
 

 ق نون الموانن  لس   سنوا    الق نوني  الني بي  : ييوجد توج  لتشريع

 
سددنوا م ايمدد   3اللجن  الق نوني  الني بي م اليو  الجمع م وجود توج  نقرار ق نون الموانن   ددل نف     /و  ل  اينب ء العراقي 

 قدددددددوانين مهمددددددد  نددددددد ل الفتدددددددرج الح ليددددددد . 3أ دددددددد  أن مجلدددددددس الندددددددواب يدددددددولي اهتم مددددددد  نقدددددددرار 
مددن أبددرن   2023   )واح(م ان  مشروح ق نون الموانن  ايتح ديدد  لعدد د  وق ل  ضو اللجن  أحمد اوان الوطيفي اي تصري  ل

القوانين الذع يسعم مجلس النواب نقراره  لم  ل  من أسر  لم المستوى المعيشي لدى المواطنينم ب نض ا  الددم  دددد مددن 
 القددددوانين التددددي رحلدددد  ندددد ل الدددددورا  الني بيدددد  السدددد بق  مددددن بينهدددد  قدددد نوني التق  ددددد والندمدددد  المدنيدددد  .

لغر  ح  الجهود نتم   مقتر  ق نون الموانن  دانل مجلددس النددواب ومددن وأض فم أن  هن لك تواص  مع ونارج الم لي   
 سدددددددد  ارسدددددددد ل  لمجلددددددددس الددددددددونراء ومددددددددن سدددددددد  ارسدددددددد ل  الددددددددم مجلددددددددس النددددددددواب نقددددددددرارخ .

( سددنوا  دانددل مجلددس النددواب م ياتدد   الددم أن 3وجود مشروح نقرار الموانندد  لددد )   ونفم  ضو اللجن  الق نوني  الني بي 
مدد  يتحقددق مددن ايددرادا  نفطيدد م ب نضدد ا  الددم ايددرادا  الضددرائب    ون لسن  واحدج يقر سددنوي   واددق الموانن  مشروح ق ن

 وال مددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد رك .

 ولف  الم أن  مب ل  انيرادا  تتف و  بين سن  وأنرى وهذا سبب اض اي ي  د  د  ام  ني  اقرار موانندد  لعدددج سددنوا  .
اي هذا الق نون تتن ول التص مي  ايس سددي  للمدددن وااددران القطددع   وبش ن ق نون العشوائي   أ د الوطيفي أن  هن ك مدان  

 الس ني  البديل  لشغله  من قبل س  ن العشوائي   وتواير البديل يقع  لم   تق الح وم  .
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 ٢٠٢٣ال و   اي موانن   انش ء مصفم النفط الني بي  تعتن  تضمين

والسددروا  الطبيعيدد  الني بيدد م يددو  السددب م  نمهدد  تضددمين انشدد ء مصددفم ال ددو  أ لندد  لجندد  الددنفط والغدد ن شددفق نيددون/ 
 .2023ايستسم رع اي موانن  

الددم انشدد ء  - م  دول الع ل   -وق ل  ضو اللجن م ب س  الغريب وعم لو  ل  شفق نيونم ان   لم الح وم  العراقي  أن تلتف  
 س ب لنفط الن  م اهي مستقبل التنمي  ايقتص دي  للبلدان .المص اي النفطي م وايهتم   ب لمنتج   النفطي  ولي

وأض ف الغريب وعم أن  لجنت  التق  بونير النفط وو  ئ  والمدراء الع مين والجهدد   المعنيدد  اينددرىم وتدد  طددر  مسدد ل  
اددي العددراقم انش ء المص اي ون ص  مصفم ال و  ايستسم رع  الذع   ن يفتر  أن ي ون من المصدد اي ايولددم المنشدد ج 

 ل ن  تعر  للعرقل  يسب ب سي سي  .
وت بع الغريب وع أن  لجن  النفط ن قش  مع مدراء الشر    النفطي  المش  ل التي تواج   مله م اي م    ن قلّ  التنصيص 

ت  من طبدد  ليدد  2023الم لي السبب دائم  وراء تراجع اننت جم وت  تقدي  طلب للمدراء بذ ر م  يريدون تضمين  اي موانندد  
 الح وم  ب  .

وأوض  الن ئب  ن مح ا   واسطم أن  مصفم ال ددو  سدديت  المط لبدد  بدد  ضددمن الموانندد  المقبلدد م وهندد ك ح جدد  ننشدد ء 
مص ف  جديدجم وأنرى تحت ج الم تطويرم منه  مصفم ذع ق ر والعم رجم وتدد  ايصدد ل هددذخ الصددورج الددم ونيددر الددنفط الددذع 

 موااق  الرسمي  حتم اآلن  لم انش ء مصفم ال و  .تفه  الموضوحم ل ن ل  تحصل ال
وأش ر الغريب وعم الم أن   سيت  تقدي   ت ب الم رئيس مجلس الونراء للموااق   لددم انشدد ء مصددفم ال ددو م ون مددل نيددرا 

  بحسهدد  بإ  دج اللجن  التنسيقي  العلي  التي ستُطر  ايه  مش ريع المح ا دد  ايسددتسم ري  بحضددور المحدد ا ين لتيسددير  مليدد 
 أم   رئيس الونراءم واتن ذ القرارا  بش نه  بسهول  .

 
 
 
 

 الدا ح الني بي  ت شف تف صيل جديدج بش ن  ودج المفسون   قوده  

 
 شف  لجن  ايمن والدا ح الني بي م اليو  الجمع م تف صيل جديدج بش ن ا  دج المفسون   قوده  الم ايجهنج   /موانين نيون

 ايمنيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد .
 ضو اللجن  ي سر وتو  اي حدي  ندد ص لددد/موانين نيددون/م ان  الوجبدد  ايولددم التددي سددتعلن اسددم ئه  سددت ون مددن وق ل  

منتسب من الونارج م مبين  ان  داد المقبولين بش ل اولي مددن ونارج الدددا ح  500الف  و  37منتسبي ونارج الدا حم وبعدد  
 ألددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددف منتسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددب . ٧٩بلدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  
ألددف منتسددبم وتشددمل جميددع صددنوف القددوا  ايمنيدد  مددن   104تم رج ايل ترونيدد  بلدد   وبين أن   دد المتقدمين  لم ايس

 الدانلي  والدا ح وايمن الوطني والمن اذ الحدودي  .
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   2022-11-13/  حد اال

 132العدد / 

10 
 

 
 
 

 رئيس لجن  المهجرين الني بي  يد و الم ايص ل م دج النفط ايبي  للن نحين

 
الني بي  شريف سليم نم السب م ونارج الهجرج ايسددراح اددي ايصدد ل مدد دج د   رئيس لجن  الهجرج والمهجرين   / ن سو  ل   

ألددف ندد ن  ندد رج منيمدد    38النفط ايبي  الددم الندد نحين دانددل وندد رج منيمدد   النددنو م م  دددا  أن هندد ك نحددو قرابدد  
     الننو .

المنرع للن نحين ندد ل موسدد  البددرد (: ان  الوضع  2022حنيران    12وق ل سليم ن اي بي نم تلقم  ن س  نسن  من  )  
ألف   ئل  ن ن  اي منيم   مح ا دد  دهددوك اددي حددين يبلدد   دددد الع ئلدد   27الذع اشتد منذ أسبوح  م وأض ف أن   توجد 
   ألددف   ئلدد م مددن حددق تلددك العوائددل أيضدد  اسددت   حصددته  مددن الددنفط . 38الم ل دد  التددي تقددي  ندد رج المنيمدد   حددوالي 

 ضرورج انسراح اي ايص ل م دج النفط ايبي  الم الن نحي ندد رج منيمدد   النددنو  ب سددرح وقدد   م  شدد سليم نم  لم  
   مم ن .

 

 م يين دون  ومس ح  لني دج المس ح   3النرا   الني بي : النط  الشتوي  شمل  

 
م يددين دوندد  ب لنطدد   3ا لددن رئدديس لجندد  النرا دد  وايهددوار الني بيدد  سدد ئر منيددفم اليددو  السددب م شددمول   /الفرا  نيددون

  الشتوي .

ان : النط  النرا ي  الشتوي  ت نر  بسبب شح  الميدد خ وتشدد يل الح ومدد  ممدد  ادى الددم تدد نر ا ددداد النطدد    وق ل منيف
 النرا يدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  .

م يددين دوندد  وبمنتلددف الطددرق منهدد  الديميدد    ٣واض ف  ت  اين اقرار النطدد  النرا دد  وتتحددد   ددن نرا دد  مدد  يقدد رب  
 ووايبددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ر ومجتمعددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  .

 ٤٤واش ر منيف الم  مس ح لني دج النط  ب لسنوا  المقبل م  لم  ان المسدد ح  الصدد لح  للنرا دد  اددي العددراق تصددل الددم 
 مليون دون  اع ان العراق ينرح اين ا ش ر من مس حت  الص لح  .
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 ت شف نس ئر العراق جراء جوي  الترانيص النفطي   البج رعتقدر ب لم يين ..

ا د  الن ئب   ن مح ا   البصرج نهرج البج رعم اليو  السب م ان مش  ل  قود جوي  الترانيص النفطي    /المعلوم و  ل   
 ت مددددن اددددي النقدددد ط الق نونيددددد م   شددددف   ددددن حجددددد  نسدددد ئر البلددددد جددددراء تجديدددددد التع قددددد مددددع الشدددددر   .

مليون دوير لغ يدد   850حدي  ان   د  التر ين اي النق ط الق نوني  من الجه   المس ول  أدى لنس رج وق ل  البج رع اي 
اين بسبب التجديد للشر    نمس سنوا  اض اي  دون تعديل اللوائ  م م  دج أن   قود جوي  الترانيص النفطي  تواج  
 ال سيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر مدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن المشددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  ل .

ير ن  ليه  الج نب العراقي هي ان الشددر    مسدد ول   لددم اننتدد ج اقددطم اددي حددين   وأض ا م أن  النق ط الق نوني  التي ل 
 يتددددددددددددددددددددددددددددددددددددولم العددددددددددددددددددددددددددددددددددددراق التنددددددددددددددددددددددددددددددددددددنين والتصدددددددددددددددددددددددددددددددددددددير .
وت بع م أن  العراق يحت ج الم تطوير البنم التحتي  الن ص  بتننين النفط من اجل  ددد  اللجددوء الددم ايقدد ف ايسددتنراج م 

 لتصددددددددير لغيددددددد ب القددددددددرا  التننينيددددددد  .مشددددددديرج الدددددددم ان  العدددددددراق ي يمتلدددددددك القددددددددرج لرادددددددع ا
ويع ني العراق منذ اترا  طويل  من التع قدا  التي جر  مع الشر    ايجنبي  الن ص  ب ستنراج النفط العراقي وبمب ل  قد 

 تصل الم ضعف السعر الذع يبيع العراق اي   ند هبوط أسع ر النفط.
 

 يب   قته  ب لح وم  البويني يحدد أمرين للنهو  ب لمح ا    وا  دج ترت

ع المحدد ا ين وا دد دج حدد الن ئب  ن مح ا   الديواني م جواد البوينيم اليو  السب م امرين للنهو  بواقدد   /السومري  نيون
 ترتيب   قته  ب لح وم .

وق ل البويني اي بيدد ن م ان هندد ك ارا دد  اداريدد  بددين الح ومدد  ايتح ديدد  ومحدد ا ي المح ا دد   انع ددس سددلب   لددم نطددط 
النهو  ب لمح ا    وادارج وارداته  بش ل رشيد م مشدديرا الددم ان ايسددب ب وراء ذلددك تعددود الددم تعيددين المحدد ا ين  بددر 

 صص  ودون تسلسل ادارعم وهو م  حول ق نون انضب ط العمل الم حبر  لم ورقم ين المحدد ا  الددذع يدد تي مددن بدد ب المح
المح صص  توجه  بوصل  حنبي  يعمل له  ويجله م وان تع رض  مع اجندج الح وم  وبهذا ل  يعد المح ا  يعمل  فددرد اددي 

 اريق الح وم  .
تطبيق ستراتيجي  الح وم  ن ل  قد ونصفم يسب ب  ديدج يتقدمه   د  التنا  بعدد  واض ف ان هذا ايمر ادى الم  د   

  المح ا ين ب يوامر المر ني م ونلطه  ايرادج السي سي  ب لعمل ايدارع البح  .
 

ص حي  مجلددس واوض  البويني ان  السبيل لتج ون هذا الواقع يتلنص ب مرين اسنينمايول تغيير الي  انتن ب المح ا  من 
المح ا    م    ن س ئد الم اينتن ب الشعبي المب شر من قبل ابن ء المح ا   من اجل انتي ر مح ا   لم ميتددوى  دد لي مددن 

 ال ف ءج وق درج  لم تنفيذ لرن مج تطوير المح ا   دون ام ءا  سي سي  حنبي  من هذا الطرف او ذاك .
 لي ر دين ر اي بلدي  النجفم 33ي شف  ن اس د م لي ب  سر من  الس مي 

 33شفق نيون/  شف الن ئب المستقل ه دع الس ميم يو  السب م  ن ملف اس د م لي اي مديري  بلدي  النجددف بدد  سر مددن 
 ملي ر دين ر ن ل السنوا  الس   اينيرج.

ق نيددونم ان  سددعر   بسدد  وق ل الس مي اي منشور  لم صفحت  الموسق  ب لع م  النرق ء اي ايسبوكم وت بعت  و  لدد  شددف
  .2020مليون دين ر اي سن   475ملي را  و 13مليون دين رم اي حين أن ت  ليف تصلي  اآللي    85القم م  

 517مليدد را  و 14بلغ  الت دد ليف  2022م واي سن  2021مليون دين ر اي سن    517ملي را  و  14وأض ف أن الت  ليف  
 مليون دين ر .

لم  هيئ  النناه  ايتح دي  لتحريك ش وى ضددد مدددير بلديدد  النجددف الحدد لي والسدد بق بسددبب شددبه   وأش ر الم أن  توج  ا
 الفس د اي صرف مب ل  اي شعب  ورش  تصلي  اآللي   .

 
 
 

https://www.alsumaria.tv/source-details/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2
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 د و ال رد لحس  ايستحق ق الونارع: الت نير ليس بمصلح  البلدالشمرع ي

الق نون محمددد الشددمرع ن السددب  ن الحددنبيين ال ددرديين )البدد رتي والي تددي( الددم د   الن ئب  ن  تل  دول   المعلوم  /  و  ل   
  حسدددد  ايسددددتحق ق الددددونارع لحقيبتددددي البيئدددد  وانسدددد  نم مشدددديرا الددددم أن التدددد نير لدددديس مددددن مصددددلح  البلددددد.

ل ضددغط  وق ل الشمرع اي تصري  لد / المعلومدد  / ن ان  اسددتمرار  مددل ونارتددي البيئدد  وانسدد  ن لهدد  تدد سير سددلبي وتشدد 
  اضددددددددددد اي  لدددددددددددرئيس مجلدددددددددددس الدددددددددددونراء مدددددددددددن نددددددددددد ل ادارج الدددددددددددونارتين ب لو  لددددددددددد    .

وأض ف ان    لم الحنبين الرئيسين )الب رتي والي تي( ايهتم   بحل ايش  ل بحس  قضي  تسمي  ونيرع البيئدد  وانسدد  ن 
    لدددد   .حتددددم وان   ندددد  تدددددار ب لو ب سددددرح وقدددد  مم ددددن ين التدددد نير لدددديس بمصددددلح  الح ومدددد  والبلددددد 

و  ن القي دع اي ايتح د الوطني  ي   السورجي ا د اددي تصددري  سدد بق لددد / المعلومدد  / ن اندد  ي توجددد أع تف همدد   بددين 
الحنبين الديمقراطي وايتح د بش ن ونارتي البيئ  وانس  ن ن ايم  أش ر الم ان ايتح د الوطني وضددع حسدد  الموضددوح بيددد 

 سوداني .رئيس مجلس الونراء محمد شي ح ال
 
 
 
 
 
 

 نش ن : ارص  المستقلين برئ س  اللج ن الني بي  ضئيل  الن ئب ب س  

ا د الن ئب المستقل ب س  نش نم السددب م أن ارصدد  المسددتقلين برئ سدد  اللجدد ن ن صدد  المهمدد  والف  لدد  المعلوم  /  و  ل   
  لدددددى ال تددددل ال بيددددرج . ضددددئيل  م معربدددد   ددددن أملدددد  بدددد ن ي ددددون الددددو ي وتقدددددي  المصددددلح  الع مدددد  ح ضددددرج 

وق ل نش ن اي تصري  لد/المعلوم /م ان  تونيع رئ س  اللج ن م نال قيد المن اس  بين القوى السي سي  ال بيرج وان ارصدد  
  المسدددددددتقلين للحصدددددددول  لدددددددم رئ سددددددد  اللجددددددد ن ن صددددددد  المهمددددددد  والف  لددددددد  م نالددددددد  ضدددددددئيل   .

ه  والندم   سيد   العمل التشريعي والرق بي بصورج ااضددل ن وأض ف ان  حصول رئ س  اللج ن المهم    لق نوني  والننا
اض   ن د مه  للح وم  اي تنفيذ برن مجه  المقر م معرب   ن أمل  ب ن  ي ون الددو ي وتقدددي  المصددلح  الع مدد  ح ضددرج 
  لددددددددددددى ال تدددددددددددل ال بيدددددددددددرج لمدددددددددددن  ارصددددددددددد  للمسدددددددددددتفلين برئ سددددددددددد  تلدددددددددددك اللجددددددددددد ن  .

لددد/المعلوم /م قددرب حسدد  موضددوح اللجدد ن   طوان العطواني ا د اي تصري  سدد بق و  ن رئيس  تل  ائت ف دول  الق نون  
يدد  الدائمدد  ندد ل ايسددبوح مرجح  أن ي ددون مو ددد التصددوي   لددم رئ سدد  اللجدد ن الني ب الني بي  الدائم  بش ل شب  نه ئيم  

 المقبل.
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 الوجود التر ي شم لي العراق البرلم ن يسعم ن  دج طر  ملف الشمرع :  الن ئب محمد 

 شف الن ئب  ن ائت ف دول  الق نون محمد الشمرعم السب م أن مجلس النددواب يسددعم الددم ا دد دج طددر  المعلوم  /  و  ل   
  ملددف اينسددح ب التر ددي مددن شددم ل العددراقم دا يدد  ح ومدد  السددوداني الددم جدولدد  اينسددح ب ايجنبددي مددن الددب د .

لو  ل  /المعلوم / ان  الوجود التر ددي شددم لي العددراق نددرق واضدد  للسددي دج العراقيدد  م مبيندد  أن وق ل الشمرع اي حدي   
   البرلمدددددددددد ن بصدددددددددددد طددددددددددر  ملددددددددددف الوجددددددددددود التر ددددددددددي دانددددددددددل ايراضددددددددددي العراقيدددددددددد  .

وأض ف أن  مجلس النواب سيع ود طر  ملف جدول  اينسح ب ايجنبي لحين تنفيددذ القددرار مددن قبددل ح ومدد  محمددد شددي ح 
  ي .السدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددودان

وأش ر الم أن  رئيس الونراء محمد شي ح السوداني طر  ن ل أي   أم   مجلددس النددواب الوجددود التر ددي ومدددى نطورتدد  
   لدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددم السدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي دج العراقيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   .

وشدد القي دع اي ايتح د الوطني ال ردست ني  ي   السورجي اي حدددي  سدد بق لو  لدد  / المعلومدد / م  لددم أهميدد  التحددرك 
 هجم   التر ي   لم نينوى ب لدرج  ايولم التي تتعر  الم مع   تلك الهجم  .الح ومي نيق ف ال

 
 
 

 الفس د بمح ا   النجف بل  مستوي    ير مسبوق   الس مي :الن ئب ه دع 

 ضو لجن  النناه  الني بي  ه دع الس ميم اليو  السب م أن الفس د اي مح ا   النجف بل  مستوي    يددر ا د  العهد نيون /  
 مسبوق  مشيرا الم وجود ملف   نطيرج سيت  اتحه  تنص مس ولين  ب ر اي مح ا   النجف.

وق ل الس مي اي حدي  لدأالعهد نيونأم أن “لجنت  استط    ات  العديد من ملف   الفس د اي مح ا   النجف واددي جميددع 
 القط     الح ومي  يسيم  البلدي  وايستسم ر “.

مح ا   بل  مستوي    ير مسبوق  منذ  دد مين م وأشدد ر الددم أن هندد ك استضدد ا   واسددتجواب   وأض ف أن أ الفس د اي ال
 ستط ل المس ولين اي المح ا    ن هدر ملي را  الدن نيير دون وج  حق “.

 وأوض  الس ميم ان “س  ن المح ا   يداعون ضريب  الفس د المنتشر اي  مو  الم سس   الندمي  اي المح ا   “.
 
 

 : من طق شرق القن ج تع ني من نقص اي الندم   ايس سي  البنداوع  نعم الن ئب  

 
ا د الن ئب  ن انط ر التنسيقي  لي نعم  البنداوعم اليو  السب م أن من طق شرق القن ج تع ني مددن نقددص اددي العهد نيون /  

 التحتي  منذ سنوا  طويل  .الندم   ايس سي م مبين  أن شرق القن ج ل  تشهد أع تحسن اي البني  
وق ل البنداوع اددي حدددي  لدددأالعهد نيددون “م أن مندد طق شددرق القندد ج تعدد ني مددن نقددص اددي المرااددق ايس سددي  الضددروري  

   لمدارس والمرا ن الصحي  والشوارح .
يقطنهدد  أ سددر مددن وأض ف أن أ هذخ المن طق تش و انهم ل الح ومي والندمي منذ  قود من النمن م يات  الم أن المنطقدد   

 مليوني نسم  .
م  دا أن أ الملف الندمي اي شرق القن ج متردع وبح ج  الم تدنل ح ومي  لتطددوير مشددرو    البنيدد  التحتيدد  ايس سددي  

 اي اسرح وق  مم ن.
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 واض  وصري  من القضي  الفلسطيني    رئ س  الجمهوري  : موقف العراق
 رئ س  الجمهوري م اليو  السب م أن موقف العددراق واضدد  وصددري  مددن القضددي  الفلسددطيني .أ د     /و  ل  اينب ء العراقي 

وذ ر الم تب ان  مي للرئ س  اي بي ن تلقت  )واح( أن   بعد  ودج ان م  رئدديس الجمهوريدد  الددد تور  بددد اللطيددف جمدد ل 
مقراطي  الشعبي م ومددن قمدد  المندد خ اددي شددر  رشيد من قم  ج مع  الدول العربي  التي ُ قد  اي الجمهوري  الجنائري  الدي

الشيخ بجمهوري  مصر العربي  اإن بعض   من ايطراف ممن ي يريدون للعراق والعراقيين النير والس   أس روا لغطدد   أرادوا 
من حضددروا ب  التشوي   لم النج ح   التي رااق  ني رتَي الرئيس والتي  بّر   نه  اللق ءا  اييج بي  ب سير من الق دج م

القّمتين .وأض ف البي نم أن  جميع هذخ اللق ءا  جرى اناصدد    نهدد  ب لبي ندد   الرسددمي  التددي   ندد  تصدددر  ددن الم تددب 
ان  مي لرئيس الجمهوري  والتي   ن  تت بع اورا   ل م  أجرع من لق ءا  واجتم    م حي  ل  يحصل اي أّع  من البلدين 

اجتم ح ل  يجِر ان  ن  ن  .وت بع:  لقد   ن موقف العراق واضح   وصريح   اي التعبير  ن الشقيقين أعُّ نش ط أو لق ء أو  
سي ست  الق ئم   لم احترا  المص ل  المشتر   و لم التنام  ب لقض ي  ال برى واددي المقدمدد  منهدد  مشدد ل  الشددعب العربددي 

قد  بّر  ن ذلك الددرئيس الفلسددطيني محمددود  بدد س الفلسطيني م مبين :    ن هذا الموقف موضع تقدير واحترا  الجميعم و
اي لق ئ  ب لرئيس والذع أسنم اي   لم الموقف العراقددي  مدد  أاصدد   ندد  الرئيس .وأشدد ر الددم أن  المشدد  ر النبيلدد  التددي 
أاص   نه  الق دج ايصدددق ء وايشددق ء أ ددد  حددرص الجميددع  لددم موقددع العددراق وا  ليتدد  الن شددط  اددي محيطدد  ايقليمددي 

وليم و  ن  تلك مش  ر ق بله  ان م  الرئيس ب لسع دج والترحيب وبت  يد موقددف العددراق الحددريص  لددم بيئدد  سي سددي  والد
"من  ومستقرج اي منطقتندد  .وانتت  البيدد ن أندد   يدد تي توضدديحن  هددذا تعبيددرا   ددن احتددرا  حددق الددرأع العدد   بدد يط ح  لددم 

 له  اي التشوي   لم الموقف العراقي الرصين . الحق ئقم وليس انشغ ي  بسرسرج من ال    ي ش  ل
 
 

 ني را  والمح ا       لم م  اح  الفس د واجراءرئيس  الجمهوري  والونراء ي  دان 

بح  رئيس  الجمهوري   بد اللطيددف جمدد ل رشدديد ومجلددس الددونراء محمددد شددي ح السددودانيم نتدد ئج   /و  ل  اينب ء العراقي 
الجنائددر وشددر  الشدديخ وقضدد ي  مهمدد  انددرىم ايمدد  أ دددا  لددم م  احدد  الفسدد د واجددراء نيدد را  مشدد ر   العددراق بقمتددي 

للمح ا   .وذ ر بي ن لرئ س  الجمهوريدد  تلقتدد  )واح(م أن  رئدديس الجمهوريدد   بددد اللطيددف جمدد ل رشدديدم اسددتقبل اليددو  
هل اللقدد ءم اسددتعر  رئدديس السب  اددي قصددر السدد   ببغدددادم رئدديس مجلددس الددونراء محمددد شددي ح السددودانيم واددي مسددت

الجمهوري  نت ئج مش ر ت  اي القم  العربي  التي  قد  اي الجنائر وقم  ايم  المتحدج للمن خ التي  قد  اي شددر  الشدديخ 
بمصرم حي  جرى الحدي   ن منرج   القمتين ونت ئج اللقدد ءا  التددي جددر  بددين ان مدد  رئدديس الجمهوريدد  وقدد دج الدددول 

 ء الواود المش ر  .وأض فم   م  تّ  بح   دد من القض ي  المتعلق  ب يوض ح الع مدد  اددي الددب دم الشقيق  والصديق  ور س
وجرى الت  يد  لم ضرورج د   الجميع لنطددوا  الح ومدد  ضددمن برن مجهدد  الندددمي والتددي مددن شدد نه  النهددو  ب لوضددع 

مبين م أن   جرى الت  يددد  لددم أهميدد  م  احدد  ايقتص دع وبم  يصب اي تحقيق "م ل أبن ء الشعب   ا  بحي ج حرج  ريم  م  
الفس د وايج د بيئ  من سب  ل ستسم ر من ش نه  تشجيع القط ح الن ص للقي   بدورخ اي د   ايقتص د الوطني ونلددق اددرص 

لددم  مل لتشغيل الط ق   الش ب  .وأش ر البي نم الم أن   رئيس الجمهوري  ورئيس الونراء ن قش  قضددي  الميدد خم واتفقدد   
التنسيق ال  مل اي ايج د حلول من سب  وايستمرار بعقد اللق ءا  بصورج منت م م وقي   رئيس الجمهوري  بني را  ميداني  

 للمح ا    المعني  بصحب   دد من الونراء .
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 السوداني : استع دج ايموال العراقي  المنهوب  اقرج أس سي  اي   قتن  مع الدول الصديق  

أ د رئيس الونراء محمد شي ح السودانيم اليو  السب م أن استع دج ايموال العراقي  المنهوبدد  اقددرج   /اينب ء العراقي و  ل   
أس سي  اي   ق تن  مع الدول الصديق .ونقل الم تب ان  مي لرئيس الونراء أه  م  تحد  ب  السوداني ندد ل لق ئدد   ددددا 

  )واح(م أن   سبتندد  اددي قدد نون الموانندد  ت سدديس صددندوق التنميدد  العراقدديم وسدديت  من المحللين السي سيينم اي بي ن تلقت
 تمويلدد  مددن اسددتقط ح نسددب  مددن ايددرادا  الددنفطم ومندد  تتفددرح صددن ديق تنصصددي  للسدد ن والتربيدد  والصددح  و يرهدد  .

فعيل القط ح الن ص وتنميدد  وأض ف السودانيم أن  هذا الصندوق يمسل ا را جديدا اي تعديل ن   ادارج الدول م ق ئم   لم ت
رأس الم ل وسيقضي  لم الفس دم ويوار  شرا  اآليف من ارص العمل م مبين :  أدنلن   ددل الفئدد   اددي قدد نون الضددم ن 
ايجتم  يم وهو يشجع  لم العمل ب لقط ح الن ص بدي من انت  ر التعيددين الح ددوميم ويشددمل جميددع الفئدد   و ددل اي مدد ل 

بع أن  تفدد  ل الندد س مسدد ولي  اضدد اي   بيددرجم ومنه جندد  لدديس مس ليدد  انمدد  يعمددل  لددم واددق الن صدد  مهمدد  صددغر  .وت 
المعطي  م  م  أن العمل يعتمد لددم ايسددتقرار السي سددي م م  دددا:  سددندنل اددي المح ددور مددن الملفدد   مددن أجددل مواجهدد  

صدددى للندددم   السددريع م ين أصددل الفس دم وسنبدأ أوي بإص   الم سسدد   المعنيدد  بم  احدد  الفسدد د .وأردف ب ندد   سنت
المش ل  اقدان المواطن للسق  اي الجه ن الندمي او الن    السي سددي م مضدديف م  وصددلن  الددم المعدددي  الع لميدد  مددن تددوار 
 المعلمدددددددين والمدرسدددددددين للمددددددددارسم ل دددددددن سدددددددوء التونيدددددددع يعرقدددددددل ندمددددددد  العمليددددددد  التربويددددددد  .

يردد أنه  ح وم  الفرص  اينيرجم وب لحقيق  هندد ك تحدددي   وهندد ك قدددرج   وت بعم  الذع يهمن  هي المرحل  الق دم م البع 
ر ب لتر دد  السقيلدد م   لم النج  م التشنيص الدددقيق للمشدد  ل موجددود والفددرص اددي متندد ول اليددد م مبيندد  أندد   ي بددد أن اذ ددّ

مددن مشدد  ل  بيددرج  وا ددرف  ددل تف صدديله  و لددم  ددل الصددعدم يوميدد  التقددي مسدد ولين مدددنيين وامنيددين أجددده  يسددتغيسون
مترا م  .ولف  الم أن  هن ك مش  ل يع ني منه  المح ا ونم ل  يت  سم  ه  سدد بق  م وهدد  يعملددون لوحددده  بدددون مجلددس 
مح ا  م وا سر مش  له  ترتبط بإجراءا  روتيني  مددع الونارا  .وأ ددد أن  التحدددي   واضددح  ب لنسددب  لندد م واددي ضددوئه  

قف نمني ل ل مس ر من سن  او نتين او س  م المعي ر هو  يف ننج  ونحقددق ا رقدد    لددم صممن  المنه ج الونارعم لدين  س
المستوى الندمي والمع شي م مضيف :  لو اتفقن   لم أن الدستور هو الغط ء دائم  م اإن المش  ل بين بغداد وأربيل جميعه  

ق .وبين أن  مقتل المواطن ايمري ي ستيفن تددرول له  حل. وتحدس  بهذا ايمر مب شرج للمس ولين اي اقلي   ردست ن العرا
جريم  توقيته  مقصودم ويقف نلفه  من يسعم ينتب ر الح وم م ولدين  من النيوط م  يوصلن  الم الجن جم وأتدد بع شنصددي   

لهدد  أن سير التحقيق   م م  دا ن   ي أحد يم ن ل  أن يتج هل الفقرم وهددذخ الطبقدد  بح جدد  الددم مع لجدد   مب شددرجم ولدديس 
تنت ددر انصدد ح   والنطددط طويلدد  ايمددد. هدد يء يجددب ايقدد ف  ددل شدديء مددن أجددل مع لجدد  أوضدد  ه  وتنفيددف مع ندد ته  
المع شي  .وناد ب ن  اريق الجهد الهندسي ب شر بتنفيذ مش ريع ندمي  اي أحي ء بس   مندد طق اددي بغدددادم واي مدد ل التددي 

مطلوب م وستنفذ ذا  المش ريع اي أحي ء انددرى متعبدد  ب لمح ا دد   م ياتدد  تنفذ هن ك ليس  ترقيعي  بل واق  للمواصف   ال
مشرو   متل ئ م وتسبب تر ه  بت بيد العراق مب ل  ط ئلدد م وقددد ر ددن   لددم هددذخ المشدد ريع  1450الم أن   لدين  ا سر من 

 تددداءا   لددم المندد طق التي يمتد  مر البع  منهدد  ي سددر مددن  شددر سددنوا  .وانتت  السددوداني قولدد  بدد ن  اسددتمرار اي
الحدودي م يعتمد  لم توحيد النط ب الوطني الموحددد دانددل العددراق مددن اجددل مواجهدد  هددذخ الح لدد م وأن ي ت ددون اراضددين  
منطلق  ل  تداء  لم جيران العراق م م  دددا أن  اقددرج اس سددي  اددي   ق تندد  مددع الدددول الشددقيق  والصددديق  هددي اسددتع دج 

  م ا لعراق  ضو اي ايتف قي  الدولي  لم  اح  الفس دم ول  الحق اي المط لب  به  .ايموال العراقي  المنهوب
 

 الندم   ب لمص رف وتنويع مص در السيد الح ي  يد و ل هتم   

أ د رئيس تي ر الح م  الوطني السيد  م ر الح ي م ضرورج أن ت ون ايولوي  للمشدد ريع التددي تحقددق   /و  ل  اينب ء العراقي 
 العمدددددددل ب لمواننددددددد م ايمددددددد  د ددددددد  الدددددددم ايهتمددددددد   ب لمصددددددد رف وتنويدددددددع مصددددددد در النددددددددم  .اددددددرص 

وق ل السيد الح ي  اي بي ن تلقت  )واح(م  ب ر ن  لونير الم ليدد  طيددف سدد مي سقدد  مجلددس النددوابم وتمنيدد  لهدد  التوايددق اددي 
الدددوائر الت بعدد  لددونارج الم ليدد  ن صدد  مهمته م وشددن   لم م  اح  الفس د وا تم د ايتمت  والت نلوجي  الحديس  اي جميددع  

دوائر ال م رك .ود   السيد الح ي م ن ل اللق ءم الم ايهتم   ب لمصدد رف العراقيدد  وتنويددع مصدد در الندددم   التددي تقدددمه  
للمواطنين يسيم  ملف القرو  المقدم  لمش ريع الس ن والمش ريع الصغيرجم م  دا ضرورج ايهتم   ب لموانن  وأن ت ون 

 أبوابه  متسق  مع البرن مج الح وميم وأن ت ون ايولوي  للمش ريع التي تحقق ارص العمل وتقد  الندم  .
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 اي بغداد  ملف   4الديمقراطي : الواد الح ومي ال ردع سين ق 

ملف   ن ل  4ال ردع سين ق   أ د الحنب الديمقراطي ال ردست نيم اليو  السب م أن الواد الح ومي    /و  ل  اينب ء العراقي 
ني رت  المرتقب  الم بغداد والتي ق ل انه  ستت  قريب  م ايمدد  أ ددد اسددتمرار الن ادد   مددع ايتحدد د الددوطني ال ردسددت ني بشدد ن 

 حقيبتي البيئ  وان م ر ب لح وم  ايتح دي .
اننب ري  وت بعتدد  )واح(م ان  مو ددد نيدد رج الواددد وق ل الن ئب  ن الحنب الديمقراطي ال ردست ني شريف سليم ن للعراقي   

 الح ومي ال ردع ل  يحدد بعد وب نت  ر اجراء الترتيب   ال نم  .
وأض فم أن  الواد سين ق   دج ملف   احتواه  ايتف ق السي سي الممهد لتشدد يل الح ومدد  ومنه جهدد  الددونارع وتتضددمن: 

 من الدستور واتف ق سنج ر . 140البيشمر   والم دج  واستحق ق   2023حص  اقلي   ردست ن اي موانن  
وأض ف أن  بغداد وأربيل ملتنمت ن بوضع حلول من سب  للملف   الع لق  بينهم  والواد ال ردع سيصددل قريبدد   وهندد ك بعدد  

 انجراءا  التي يجرع العمل  ليه  ح لي   تمهيدا  للني رج .
تحدده  النسب  الس  ني  ون مل أن ت ون   دل  وتن سددب الجميددع م ياتدد    2023وت بع أن  حص  اقلي   ردست ن اي موانن   

الم أن  ملف النفط اي انقلي  سيحسم  تشريع ق نون النفط والغ نم وايتف ق السي سي قبيل تش يل الح وم  نص  لم اتم   
 اشهر من ت ريخ تش يل الح وم  . 7-3تشريع  ن ل اترج تتراو  بين 

ئ  وان م ر الح وميتين واللتين تنت ران اتف ق ال رد  لم تسميتهم م أوض  سددليم ن أن  المنصددبين مددن وحول حقيبتي البي
حص  ال رد ويجب أن يت  اينذ ب لونن اينتندد بي اددي حسددمهم  وننت ددر اتفدد ق الددديمقراطي وايتحدد د ال ردسددت ني بشدد نهم  

 والن ف حول المنصبين م  نال مستمرا  
 
 
 
 

 ن مو د حس  اللج ن الني بي  العطواني ي شف  

رئيس  تل  ائت ف دول  الق نون  طوان العطددواني م السددب  م  ددن حسدد  موضددوح اللجدد ن الني بيدد     شفالمعلوم  /  و  ل   
  مرجحدد  أن ي ددون مو ددد التصددوي   لددم رئ سدد  اللجدد ن الني بيدد  الدائمدد  ايسددبوح المقبددل.  الدائمدد  بشدد ل شددب  نهدد ئيم 

ن: ايول هددو نج النددواب البددديء اددي اللجدد ن وق ل العطواني اي حدي  لد/المعلوم /م ان  حس  اللج ن ينطددوع  لددم مددرحلتي
  البرلم نيددددددددددددددددددددددددد  ب ي تمددددددددددددددددددددددددد د  لدددددددددددددددددددددددددم التنصدددددددددددددددددددددددددص وال فددددددددددددددددددددددددد ءج .

وأض ف أن  المرحل  الس ني  هو حس  انتن ب   رئ س   اللج ن ايسبوح المقبل م مشيرا الم أن  العمليدد    ندد  قددد تدد نر  
أن انتهين  من  ملي  تش يل الح وم  سددوف نددذهب بع  الشيء  ونه  مرتبط  بتونيع الونارا  بين القوى السي سي  وبعد 

  الددددددددددددددددددددددددددددم مرحلدددددددددددددددددددددددددددد  تونيددددددددددددددددددددددددددددع رئ سدددددددددددددددددددددددددددد   اللجدددددددددددددددددددددددددددد ن .
و شف الن ئب المستقل حسين  رب اي حدي  س بق لو  ل  / المعلوم /م  ن وجود طمو  حقيقي وج د يجل اسددن د رئ سدد  

تحر ددوا بشدد ل  بيددر يجددل اقندد ح القددوى بع  اللج ن المهم    لق نوني  والنناه  والم لي  لنواب مستقلينم مشيرا الم أنه  
  السي سي  تحقيق طموحه  .
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 الم ل ي يستبعد اقرار ق نون التجنيد ايلنامي وي شف السبب 

استبعد الن ئب  ن ائت ف دول  الق نون ضر    الم ل يم الجمع م اقرار ق نون ندم  العل   التجنيد انلنامي    /موانين نيون
 وجددددددددددددددددددود قن  دددددددددددددددددد  سي سددددددددددددددددددي  اددددددددددددددددددي القددددددددددددددددددد نون.بسددددددددددددددددددبب  ددددددددددددددددددد  

وق ل الم ل ي اي حدي  ان هن لك  د  قن    من أ لب ال تل السي سي  بإقرار ق نون ندمدد  العلدد م ين البلددد لدد  ينددرج حتددم 
اين من اينم   الس بق  مم  يتطلب ا  دج الن ر ب ل سير من القوانين والسي س   للتقددد  ب لبلددد لددذلك ي يم ددن ان يمددرر هددذا 

 لقددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد نون ادددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي الوقددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  الحددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد لي .ا
واض ف ان  يتطلب قراءا  ودراس   معمق  امن الصعب مس واج المشمولين ب لندم  ايلناميدد  ب بندد ء القددوا  ايمنيدد  مددن 

 المتطو ين 
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 العراق وارنس  يبحس ن م  اح  وم حق  بق ي   دا   

 رع الفرنسددي بح  ن ئب ق ئددد العمليدد   المشددتر  م قدديس المحمددداوعم اليددو  السددب م مددع الفريددق ايستشدد   /السومري  نيون
 م  اح  وم حق  بق ي   دا   .

ن ئددب ق ئددد  قدديس المحمددداوع م أن الفريددق ايول الددر نالسددومري  نيددون اددي بيدد ن ورد لددد المشددتر  قي دج العملي     وذ ر 
م حيدد  جددرى بحدد  تعنيددن التعدد ون والتنسدديق بددين  لفريق ايستشدد رع الفرنسدديب العملي   المشتر   التقم اي مقر القيدد دج

  رع .القي دج والفريق ايستش
 

للعددراق اددي مجدد ل م  احدد  وم حقدد  بق يدد   ارنسدد  وبحدد  الج نبدد نم بحسددب البيدد نم  انسددن د والمشددورج التددي تقدددمه 
م ب نض ا  الم دا   اي تحقيق النصر  لم ارنس  انره بي م اض    ن من قش  الدور ال بير الذع ق م  ب  دا    ص ب  

 من قش  مراحل التدريب وبن ء قدرا  للقوا  ايمني  والجي  العراقي .
 
 
 

 ونير الدا ح يصدر امرا بش ن أرناق مق تلي الجي 

 أصدددددر ونيدددر الددددا ح محمددددد سدددعيد العب سدددديم السدددب م امدددرا بشدددد ن أرناق مقددد تلي الجددددي .المعلومددد / و  لددد  
وذ ر بي ن للونارج تلقت  /المعلوم / ان  ونير الدا ح س ب  محمد سعيد العب سي أمددر بإلغدد ء  قددود تجهيددن  جدد   انر دد ب 
والتع قد  لم تجهيددن  جدد   )اسددق ء حوضددي ( و جدد   )مبددردج( لتجهيددن الوحدددا  ب لمدد ء الصدد ل  للشددرب ونقددل المددواد 

و  ن  دد من النواب ط لبوا رئيس الونراء محمد السوداني ب لتدنل شنصي  لمع لج  مش ل  أرناق المق تلين اي  الغذائي  .
  بين المتضررين من سوء المواد الغذائي  ووجب   الطع  .ونارج الدا حم بعد من شدا   سيرج قدمه  المنتس

 

 

 

 

 

 

https://www.alsumaria.tv/source-details/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2
https://www.alsumaria.tv/Entity/3370664199/%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/3172698065/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/2337304800/%D9%82%D9%8A%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%8A/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/3744290829/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47650/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/133181/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47650/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/133181/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4/ar/
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 مليون دوير مبيع   مناد المر نع العراقي اي اسبوح  600نحو 

 
مليددون  600بلغ  مبيع   البنك المر نع العراقي من العمل  الصعب  للدوير ن ل مناد ايسبوح الم ضددي نحددو شفق نيون/  

 دوير.
شفق نيونم أن البنك المر نع ب ح ن ل ايسبوح الم ضي لزي   النمس  التددي اددت  بهدد  المددناد وابتددداء وذ ر مراسل و  ل   

الفدد    842مليوندد   و 119دويرا م بمعدددل يددومي بلدد   972"يف و 210مليون   و  599من يو  ايحد ولغ ي  النميس مقدار  
 م مبين  ان ايننف   ج ء نتيج  اننفدد   مع دد  مبيعدد   %  ن ايسبوح الذع سبق24.68دويرا  مننفض   بمقدار    194و

 مليون دوير. 135البنك ن ل ايسبوح الم ضي الم اقل من 
مليوندد     158واض ف مراسلن  ان ا لم مبيع   للدوير ن ل ايسبوح الم ضي   ن ليو  النميس حي  بلغ  المبيعدد   ايهدد   

 582الفدد  و 337مليوندد  و  80   ليددو  ايربعدد ء التددي بلغدد  ايدد  المبيعدد   دويرا م ايم    ن  أقل المبيعدد   390الف   و  86و
  دويرا.

واش ر الم ان مع   هذخ المبيع   ذهب   لم ش ل حواي  للن رج لتمويل التجدد رج الن رجيدد م ايمدد  بلدد  سددعر بيددع الدددوير 
 دوير. دين را ل ل 1460  المحول لحس ب   المص رف اي الن رجم اض ا  الم البيع النقدع

 

 حص  العراق اي أوبك.. لم ذا يجب تعديله ؟ 

أوض  است ذ ايقتص د اي ج مع  البصرجم نبيل المرسوميم السب م سددبب د ددوج رئدديس الددونراء محمددد شددي ح   /ن سو  ل   
    السوداني الم تعديل حص  العراق اي اوبك.

(م ان  حص  العددراق اينت جيدد  اددي اوبددك محسددوب  2022تشرين الس ني  12وق ل المرسومي اي تدوين م ت بعه   ن س م )
 11مليون برميل ايم  بلغ  حص  السعودي  وروسي   4.651والب لغ   2018 لم اس س مستوى انت ج العراق الفعلي     

جددرى تعددديل الحصددص اينت جيدد  ب لنيدد دج والنقصدد ن  2018مليون برميل يومي  ل ل منهم م وواق  لمستوي   سن  ايس س 
 م مضيف  م  تبدو حص  العراق اينت جي  مننفض   قي سدد  بحصددص السددعودي  وروسددي  ن صدد  وأن المعدد يير 2019نذ    م

   اي تحديد حصص دول أوبك   ن  تقو   لم م شرا  م وهي: 1987التي   ن  معتمدج منذ     
   

   اوي :  دد الس  ن اي  ل بلد
   س ني  : ايحتي طي الم  د

   اينت جي  س لس : الط ق 
   رابع  : معدل استنراج النفط من البئر

   ن مس  :  لف  ايستنراج
   

وأش ر الم أن   واق  للم شرا  الس بق  يفتر  أن ترتفع حص  العراق اينت جي  الم ا لم ممدد  حدددد لدد  وقددد ت ددون حصدد  
لتددي يم ددن ان تتددي  للعددراق ام  نيدد  تطددوير م يين برميل ايقددرب الددم العدالدد  وا  6العراق اينت جي  مع  ردست ن بمستوى  

ط قت  اينت جي  الم هذا المستوى اي السنوا  الق دم  ول ي ي تصددب   ضددوي  العددراق اددي اوبددك قيددد  بيددر يحددد مددن قدددرج 
   العراق المستقبلي   لم تطوير ط قت  اينت جي  من النفط الن   .
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ب رن للمع رض .. وجم     حقوقي  تندد بد قمع  البحرين: انتن ب   ني بي  وسط  ي ب 

 سي سي 

 
 330مددن  توجدد  البحرينيددون السددب  الددم صددن ديق ايقتددراح ينتندد ب مجلددس نددواب جديددد. اذ يتندد اس أ سددر /٢٤اددرانس 
مقعدا وسط  يدد ب مع رضدد  حقيقيدد . ود دد  المجمو تدد ن المع رضددت ن  الوادد ق    40امرأج للفون بد  73من بينه    مرشح 
و و د  العلم ني  الم مق طع  هذخ اينتن ب   بعد منعهم  من تقدي  مرشحين ت بعين لهم   لم نلفي  حلهمدد  سددنتي   الشيعي 
 .2017و 2016

 
 
 

ايردن.. الح وم  توار لوان  احص سريع ل شف  ال وليرا  واجراءا  تدقيق للق دمين من  

 سوري  ولبن ن 

 
الونراء ايردني  لش ون ايوبئ    دل البلبيسيم ان ايردن اشترى قبددل أيدد   لددوان  ق ل مستش ر رئ س     /موقع قن ج الممل  

 احص سريع للتحرع  ن ال وليرام وان اجراءا  وق ئي  تشمل جميع الق دمين من سوري  ولبن ن.
يع للتحددرع ونقل  قن ج  الممل     ن البلبيسيم وهو أيض  مس ول ملف  ورون م ان الهدف من احض ر لوان  الفحص السر

  ن  ال وليرا  هو تقليل مدج  هور نتيج  الفحص مق رن  ب لفحص التقليدع.
 10يم ن أن ت شف الح ي  ندد ل س   م ل ن الفحوص السريع  72-48وأوض  أن الفحص الع دع بح ج  الم نرا   من 

 دقيق . 15-
اددي  15-10ذلك اتنذ سي س  أن يفحددص مدد  نسددبت  م ومنذ  1981وأ د أن ايردن  ل  يسجل أع ح ل  اص ب  ب ل وليرا منذ  

 المئ  من ح ي  انسه لم وبش ل روتيني للتحرع  ن  دد من الجراسي  ومنه  جرسوم  ال وليرا اي ايردن .
وق ل البلبس ان انجراءا  الوق ئي  وايحتراني   تشمل جميع الق دمين من سوري  ولبن ن أو قبل ذلك   ن هندد ك العديددد مددن 

العربي  لديه  ال وليرا و  ن  انجراءا  ذاته  مطبق م م وأض ف:  واآلن أع شنص ق د  مددن سددوري  أو لبندد ن يمنددع الدول  
 من ادن ل أع م  وي  بصحب  المس ارم اقط يسم  ب لمعلب   .

ب نضدد ا  الددم وايم  يتعلق ب لتج رجم قدد ل ان  هندد ك رق بدد   لددم المددواد الغذائيدد  التددي يددت  اسددتيراده  مددن سددوري  ولبندد نم 
 اجراءا  واحوص تقو  به  الم سس  الع م  للغذاء والدواء للتحرع  ن أع جراسي  بين المواد الغذائي  .

 وأ د:  حتم اآلن جميع العين   سليم  ول  تحد  أع ح ل   وليرا اي ايردن .
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و الحرب مستمرج  ن  دج  ونير الن رجي  ايو راني من قم   "سي ن : ت  تحرير نيرسون 

 المنيد من ايراضي

سقط  ببدايدد   القوا  الروسي  الجمع  من نيرسون ايو راني م و نف النشيد الوطني اي أول مدين  انسحب   /٢٤ارانس  
دميترو  وليبدد  السددب   لددم هدد م  قمدد   الغنو الروسي يو راني  اي شب ط/ابراير الم ضي. وأ د ونير الن رجي  ايو راني

 ن ص  وأن روسي  ي تنال تحشد  ت ده  العس رع نحو أو راني   الحرب مستمرج  بعد تحرير نيرسون أن سي ن  "
ن ل لق ء جمع  برئيس الونراء ايسترالي أنطوني ألب نينعم أ د ونير الن رجي  ايو راني أن ب دخ تواصل ال ف   من أجل 

 لحرب  ط لم  أن  م  قم  رابط  جنوب شرق "سي   "سي ن  اي  مبودي تحرير أراضيه . وق ل أيض  ن ل هذا اللق ء  لم ه
ونرى روسي  تحشد منيدا من المجندين وتجلب منيدا من ايسلح  الددم أو رانيدد م سنواصددل ب لت  يددد اي تمدد د  لددم  مستمرج

  د م   المستمر .
وق ل  وليب  اي ذا  السي ق:  نحن ننتصر اي مع رك ل ن الحرب مستمّرج . وأض ف  أدرك أّن الجميع يريدون أن تنتهددي    

 سرح وق  مم نم ونحن ب لت  يد من يريد ذلك أ سر من أّع طرف "نر .هذخ الحرب اي أ
 لمدد  أن أسددترالي    ندد  قددد و ددد  أو رانيدد  اددي تشددرين ايول/أ تددوبر بتنويددده  بس سددين "ليدد  مدر دد  اضدد اي  مددن طددران 

  من أاراد الدا ح ايسترالي لتدريب الجنود ايو رانيين اي بريط ني .  بوشم ستر  و لف  سبعين
 أمر مدان . ق ل ألب نينع ان استمرار  استهداف قوا  ا ديمير بوتين للمدنيين ايو رانيينو

)جنوب( مددن الجددي  الروسدديم  ددنف النشدديد الددوطني ايو رانددي نيرسددون بعددد نجدد   بدد دخ الجمعدد  اددي اسددتع دج مديندد 
 يو راني  اي شب ط/ابراير الم ضي.المدين . و  ن  نيرسون أول مدين  سقط  اي بداي  الغنو الروسي  اي

 24ارانس
 

ونير الننان  البريط ني: روسي  نلق  وضع    لمي  تسبب ب لر ود ايقتص دع اي الممل    

 المتحدج

اته  ونير الم لي  البريط ني جيريمي ه ن م روسي  ب لتسبب بح ل  الر ددود ايقتصدد دع اددي بريط نيدد م بدد نت ق روسي  اليو /  
وق ل ه ن :  اذا تم ن  مع بنك انجلترا من السيطرج  لم التضن م ايم نن  د ب لعملي  العس ري  اي أو راني .وضع   لمي جدي

أيض  احتواء ت سير الني دج الع لمي  اي أسع ر الف ئدج والني دج اي معدي  الرهن العق رعم والتي أصبح  اآلن أ سددر وضددوح  
  م م  سيتي  لن  ارص  ن  دج  ل شيء الم المربع ايول .وواق  ل م اإن للن سم اض   ن ت لف  ايقترا  من أجل الشر 

بريط ني   اقد  ايستقرار بش ل رئيسي بسبب تصرا   روسي  اي أو راني م ويم نن  أن نطلددق  لددم هددذا الر ددود صددنع اددي 
 روسي م نحن بح ج  الم استع دج ايستقرار من أجل اتن ذ النطوج ايولم نحو النمو .

الونير:  احتم ل مسل هذا السين ريو م لف للغ ي م الس ال اآلن ليس م  اذا  ن  ندددنل اددي ح لدد  ر ددودم ول ددن مدد  الددذع وق ل  
نوامبرم من المقرر أن يسل  ه ندد  المينانيدد  ويعلددن  17يم ن اعل  لجعل السقوط صغيرا والوق  قصيرا قدر انم  ن .واي 

اء الجديد ريشي سون كم لتحقيق ايستقرار اي ايقتص د.ومن المتوقددع أن  ن انجراءا  التي ستتنذه  ح وم  رئيس الونر
 يتنذ مجلس الونراء اجراءا   ير شعبي  مسل ني دج الضرائب ونف  اننف ق اي الميناني .

وتعهد ه ن  بد  الصدق بش ن المش  ل م معرب   ن أملدد  اددي أن  يددتفه  البريطدد نيون الح جدد  الددم اتندد ذ بعدد  القددرارا  
 يع   من أجل تغيير الوضع ايقتص دع ونلق  روف للنمو.الف 
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