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6.)ص رئٌس مجلس النواب ٌلتمً رئٌس الجمهورٌة  (..) مجلس النواب مولع) 

6.)ص رئٌس مجلس النواب ٌلتمً رئٌس تحالف الفتح  (..) مجلس النواب مولع) 

7.)صالعراق ٌتطلع إلى المزٌد من الدعم والتعاون الحلبوسً لدي كارلو:  (..)الفرات نٌوز) 

ب بببببدط التطببببباوح علبببببى الم بببببحف ال بببببرٌف  نائبببببب رئبببببٌس مجلبببببس النبببببواب د. بببببا  وان عببببببد  ٌبببببدٌن   

 مولببببببببببع (..)7.)ص وٌطالببببببببببب الحكومببببببببببة السببببببببببوٌدٌة بمحاسبببببببببببة المتطببببببببببر ٌن ومعببببببببببالبتهم بالمببببببببببانون

 (مجلس النواب

تبببببببببببتهم م بببببببببببارف بر بببببببببببع سبببببببببببعر البببببببببببدو ر وتطالبببببببببببب السبببببببببببودانً  ابنسبببببببببببام اله لبببببببببببًة النائبببببببببببب  

 ( فك نٌوز(..)8.)صبتحمٌك

8.)صالتربٌة النٌابٌة تعلك ب أن لانون تنظٌم عمح المدارس األهلٌة  (..)العهد نٌوز) 

: أمرٌكببببببببا  ببببببببنت حرببببببببببا الت ببببببببادٌة علببببببببى حكومببببببببة السببببببببوادنً عببببببببببر معببببببببٌن الكبببببببباظمًالنائببببببببب   

 (المعلومةوكالة (..)9.)صالدو ر

: من بببببببببببببب نبببببببببببببواب رئبببببببببببببٌس الجمهورٌبببببببببببببة هبببببببببببببو اسبببببببببببببتحماق البببببببببببببوطٌفً احمبببببببببببببد النائبببببببببببببب   

 (نٌوزالعهد (..)9.)صدستوري

المسبببببببببببببلماوي: الموازنبببببببببببببة لبببببببببببببد ت بببببببببببببح البرلمبببببببببببببان نهاٌبببببببببببببة األسببببببببببببببو   بببببببببببببراس النائبببببببببببببب   

 (المعلومةوكالة (..)10ص.)الجاري

  ستتضببببببببمن مببببببببا طرحتبببببببب  الحكومببببببببة  ببببببببً برنامجهببببببببا  2023: موازنببببببببة سببببببببلٌمان  ببببببببرٌف النائببببببببب

 (العهد نٌوز(..)10.)صالوزاري

.)ٌعببببببببزو سبببببببببب تبببببببببأ ر ارسبببببببباح الموازنببببببببة الببببببببى امببببببببرٌن دمحم ال ببببببببمري نائبببببببببال  وكالبببببببببة (..)11ص

 (المعلومة
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 رئبببببببٌس الجمهورٌبببببببة ٌاكبببببببد أهمٌبببببببة دعبببببببم الحكومبببببببة  بببببببً تنفٌببببببب  برنامجهبببببببا البببببببوزاري )الطمبببببببو ( 

 (موازٌن نٌوز(..)12ص.)

.)السودانً ٌ در لرارات لمعالجة تملّب سعر الدو ر  السومرٌة نٌوز(..)12ص) 

المبببببببببالكً: هنبببببببببان   بببببببببٌة مبببببببببن و بببببببببوح تبببببببببداعٌات البببببببببدو ر لمبببببببببا ح بببببببببح  بببببببببً بعببببببببب  دوح   

 (نٌوزموازٌن (..)13ص.)الجوار

.)ٌ ص العراقاألمم المتحدط تعتزم استحداث من ب   السومرٌة نٌوز(..)14ص) 

.)العامري ٌوج  دعوط للدوح اإلس مٌة بعد حادثة المرآن  السومرٌة نٌوز(..)14ص) 

ٌعلببببببببببببببن تعلٌببببببببببببببك م بببببببببببببباركات   ببببببببببببببً اجتماعببببببببببببببات مجلببببببببببببببس وزرا   الكردسببببببببببببببتانً ا تحبببببببببببببباد  

 (السومرٌة نٌوز(..)15ص.)كردستان

أوح مولببببببببببببف عرالببببببببببببً رسببببببببببببمً حببببببببببببوح حببببببببببببرق نسبببببببببببب ة مببببببببببببن المببببببببببببرآن الكببببببببببببرٌم  ببببببببببببً   

 (السومرٌة نٌوز (..)15ص.)السوٌد

.)ال در ل عبً المنت ب العرالً:   تتأثروا بالسٌاسة والسٌاسٌٌن  فك نٌوز(..)16ص ) 

: السببببببودانً سببببببٌزور وا ببببببنطن وزٌببببببأتً بحببببببح مناسبببببببز ألزمببببببة  اضببببببح الفببببببت وي مٌببببببادي باإلطببببببارال  

 (بغداد الٌوم(..)16ص.)الدو ر
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.) رطة الب رط تك ف حمٌمة ولو  زم اجرط ع ائرٌةز  السومرٌة نٌوز(..)17ص) 

م ببببببببببببدداا علببببببببببببى نزاهببببببببببببة العمببببببببببببح.. وزٌببببببببببببر الدا لٌببببببببببببة ٌببببببببببببزور مدٌرٌببببببببببببة تحمٌببببببببببببك األدلببببببببببببة   

 (الفرات نٌوز(..)17ص.)الجنائٌة

 

 

 

 

 

.)البنن الدولً ٌتولع تباطا النمو ا لت ادي العالمً   ح عامٌن  وكا ت(..)18ص) 

.)د البٌ .. التجارط العرالٌة تعلن دعم مواد أ رىبع  فك نٌوز(..)18ص ) 
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.)لبنان.. لطا  التعلٌم ٌواج  كارثة مع توا ح إضراب المعلمٌن  روسٌا الٌوم(..)19ص) 

.)التملبات الجوٌة تربن حركة الموانئ الكوٌتٌة  سكاي نٌوز(..)19ص) 

 

 

 

روسبببببٌا تكثبببببف ل بببببفها لموالبببببع أوكرانٌبببببة وكٌٌبببببف تأسبببببف لببببب  زتبببببرددز البببببدوح الغربٌبببببة  بببببً إمبببببدادها   

 (٢٤ رانس (..)20ص.)بدبابات ثمٌلة

بالمثببببببببح  ببببببببً حبببببببباح أدر  البرلمببببببببان األوروبببببببببً الحببببببببرس الثببببببببوري علببببببببى لائمببببببببة  سببببببببترد إٌببببببببران  

 (٢٤ رانس (..)20ص.)اإلرهاب
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  رئٌس مجلس النواب ٌلتمً رئٌس الجمهورٌة 
التمببببببى رئببببببٌس مجلببببببس النببببببواب دمحم الحلبوسببببببً الٌببببببوم األحببببببد رئببببببٌس الجمهورٌببببببة   /مجلببببببس النببببببواب مولببببببع 

 الدكتور عبد اللطٌف جماح ر ٌد.

اللمبببببا   بحببببببث مسبببببتجدات األوضببببببا  السٌاسببببببٌة واألمنٌبببببة علببببببى السببببباحتٌن المحلٌببببببة واإلللٌمٌببببببة  وجبببببرى  بببببب ح 

  ض ا عن تعزٌز ع لات العراق بمحٌط  العربً والدولً

وأكبببببد اللمبببببا  علبببببى أهمٌبببببة ترسبببببٌل مببببببدأ الحبببببوار ببببببٌن المبببببوى الوطنٌبببببة وبببببب ح الجهبببببود الجبببببادط لمكا حبببببة الفسببببباد 

السٌاسبببببببً واألمنبببببببً وا لت بببببببادي وضبببببببرورط البببببببرار المبببببببوانٌن التبببببببً والمضبببببببا  علٌببببببب  و بببببببو ا ل سبببببببتمرار 

 تسهم  ً تحمٌك طموحات أبنا  ال عب وتو ر متطلباتهم.

  

  رئٌس مجلس النواب ٌلتمً رئٌس تحالف الفتح

التمببببببى رئببببببٌس مجلببببببس النببببببواب دمحم الحلبوسببببببً الٌببببببوم األحببببببد رئببببببٌس  تحببببببالف الفببببببتح   /مجلببببببس النببببببواب مولببببببع 

 السٌد هادي العامري.

أببببببببرز التطبببببببورات السٌاسبببببببٌة والتعببببببباون ببببببببٌن السبببببببلطتٌن الت بببببببرٌعٌة والتنفٌ ٌبببببببة و بببببببهد اللمبببببببا  اسبببببببتعرا  

 والتكاتف من أجح إنجا  عمح الحكومة ل رتما  بوالع الب د.

وجبببببرى التأكٌبببببد علبببببى ضبببببرورط تفعٌبببببح دور مجلبببببس النبببببواب لت بببببرٌع المبببببوانٌن المهمبببببة التبببببً تحمبببببك تطلعبببببات 

 مدٌم ال دمات وتطوٌر البنى التحٌة.ال ار  وتساهم  ً تنفٌ  البرنامج الحكومً من أجح ت

لمسبببببباهمتها الفعالببببببة  ببببببً  2023و ببببببدد الجانبببببببان علببببببى أهمٌببببببة اإلسببببببرا   ببببببً إلببببببرار الموازنببببببة العامببببببة لعببببببام 

 تحمٌك التنمٌة وانجاز الم ارٌع الحٌوٌة ودعم ا لت اد.
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 العراق ٌتطلع إلى المزٌد من الدعم والتعاون الحلبوسً لدي كارلو:

رئببببببٌس مجلببببببس النببببببواب دمحم الحلبوسببببببً  الٌببببببوم األحببببببد  وكٌلببببببة األمببببببٌن العببببببام ل مببببببم  اسببببببتمبح  /الفببببببرات نٌببببببوز

  روزماري دي كارلو. المتحدط لل اون السٌاسٌة وبنا  الس م

انببببب  :ز بببببً مسبببببتهّحا اللمبببببا  بحضبببببور الممثلبببببة ال ا بببببة ل مبببببٌن العبببببام ل مبببببم المتحبببببدط  بببببً و كبببببر بٌبببببان لمكتبببببب   

جٌنببببببٌن هٌنببببببٌس ب سبببببب ارت  تمببببببدممت وكٌلببببببة األمببببببٌن العببببببام ل مببببببم المتحببببببدط بالتهنئببببببة بمناسبببببببة  ببببببوز العببببببراق 

   متمنٌةا للعراق النجا  وا زدهارز.25العراق ببطولة  لٌجً 

واضبببببباف زجببببببرى   بببببب ح اللمببببببا   بحببببببث األوضببببببا  السٌاسببببببٌة واألمنٌببببببة  ببببببً الببببببب د   ضبببببب ا عببببببن عببببببدد مببببببن 

 المضاٌا اإلللٌمٌة والدولٌةز.

ر الحلبوسبببببً  عبببببن زتطلبببببع العبببببراق إلبببببى المزٌبببببد مبببببن البببببدعم والتعببببباون مبببببع ببببببرامج األمبببببم المتحبببببدط  بببببً وعبببببب

 المجا ت كا ةز.

زدعمهببببببم المسببببببتمر للعببببببراق  ببببببً جمٌببببببع المجببببببا ت  و ببببببً كببببببح مببببببا ٌسببببببهم  مببببببن جانبهببببببا  أكببببببدت دي كببببببارلو

 بتحمٌك تنمٌت  واستمرارهز.

 

 

 

ب دط التطاوح على الم حف ال رٌف  نائب رئٌس مجلس النواب د. ا  وان عبد  ٌدٌن 

  وٌطالب الحكومة السوٌدٌة بمحاسبة المتطر ٌن ومعالبتهم بالمانون

 /مجلببببببس النببببببواب مولببببببع   أدان نائببببببب رئببببببٌس مجلببببببس 2023/1/22 ببببببً بٌببببببان  ببببببادر عنبببببب  الٌببببببوم األحببببببد 

النبببببواب العرالبببببً د. بببببا  وان عببببببد  أحمبببببد وبأ بببببد العببببببارات مبببببا جبببببرى مبببببن عمبببببح مسبببببً  والتطببببباوح علبببببى 

لامببببببة  وأسببببببتنكر سببببببٌادت  الت ببببببرف الممٌببببببت ألحببببببد المتطببببببر ٌن والبببببب ي تعمببببببد الم ببببببحف ال ببببببرٌف بطر ا  ٌمببببببة مة

 إلبببببببببببببببببببى حبببببببببببببببببببرق المبببببببببببببببببببرآن الكبببببببببببببببببببرٌم أمبببببببببببببببببببام السبببببببببببببببببببفارط التركٌبببببببببببببببببببة  بببببببببببببببببببً السبببببببببببببببببببوٌد.

نائبببببببب البببببببرئٌس طالبببببببب الحكومبببببببة السبببببببوٌدٌة بمحاسببببببببة المتطبببببببر ٌن ومعبببببببالبتهم والم ببببببباص مبببببببنهم بالمبببببببانون 

هبببببب ه األ عبببببباح الم ببببببٌنة وعببببببدم إسببببببتفزاز م بببببباعر وتمببببببدٌم إعتبببببب ار رسببببببمً ل مببببببة اإلسبببببب مٌة  لمنببببببع تكببببببرار 

 المسلمٌن مستمب ا.
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 تتهم م ارف بر ع سعر الدو ر وتطالب السودانً بتحمٌك ابنسام اله لًة النائب

 بببببفك نٌبببببوز/ طالببببببت رئٌسبببببة كتلبببببة المنبببببتج البببببوطنً النٌابٌبببببة  ابتسبببببام اله لبببببً  ٌبببببوم األحبببببد  رئبببببٌس مجلبببببس 

رف الم بببببببتركة بنا ببببببب ط بٌبببببببع و بببببببرا  العملبببببببة البببببببوزرا  دمحم  بببببببٌا  السبببببببودانً بفبببببببتح تحمٌبببببببك مبببببببع الم بببببببا

ولالت اله لببببببً لوكالببببببة  ببببببفك نٌببببببوز  إن زرئببببببٌس مجلببببببس األجنبٌببببببة للسببببببٌطرط علببببببى سببببببعر  ببببببرف الببببببدو ر.

الببببببوزرا  دمحم  ببببببٌا  مطالببببببب الٌببببببوم بت ببببببكٌح لجنببببببة العلٌببببببا تحببببببت إ ببببببرا   تكببببببون وعضببببببوٌة وزٌببببببري المالٌببببببة 

الم ببببببارف والمنا بببببب  الم ببببببتركة  ببببببً نا بببببب ط بٌببببببع والدا لٌببببببة ومحببببببا ظ البنببببببن المركببببببزي لفببببببتح تحمٌببببببك مببببببع 

دو ر  ببببببببً  100وبٌنت ان زبعبببببببب  الم ببببببببارف والمنا بببببببب  متهمببببببببة ببٌببببببببع البببببببب و ببببببببرا  العملببببببببة األجنبٌببببببببةز.

آ ف دٌنببببببار عببببببن السببببببعر الرسببببببمً المحببببببدد مببببببن لبببببببح البنببببببن المركببببببزي  إضببببببا ة  10السببببببوق بسببببببعر ٌتجبببببباوز 

وطالببببببت اله لبببببً رئبببببٌس البببببوزرا  بطبببببر  ز.إلبببببى تهرٌبببببب م ٌبببببٌن البببببدو رات إلبببببى  بببببار  األراضبببببً العرالٌبببببة

موضببببببو  زا رتفببببببا   ٌببببببر المسبببببببوقز لسببببببعر ال ببببببرف  ببببببً جلسببببببة مجلببببببس الببببببوزرا  ٌببببببوم الث ثببببببا  الممبببببببح 

وتوجٌببببب  األجهبببببزط األمنٌبببببة باعتمببببباح الجهبببببات التبببببً تمبببببف ورا  ارتفبببببا  سبببببعر  بببببرف البببببدو ر وأسبببببعار المبببببواد 

. ممابببببببح الببببببدٌنار العرالببببببً منبببببب   ببببببهر ت ببببببرٌن و ببببببهد سببببببعر  ببببببرف الببببببدو ر األمرٌكببببببً الغ ائٌببببببة  ببببببً السوق 

ا لٌ بببببببح ألعلبببببببى مسبببببببتوٌات   ببببببب ح األٌبببببببام األ ٌبببببببرط حٌبببببببث ت طبببببببى  2022الثبببببببانً/ نبببببببو مبر  ا تبببببببدرٌجٌا ارتفاعبببببببا

وٌبببببوم أمبببببس السببببببت  أبلبببببق م بببببدر أمنبببببً وكالبببببة  بببببفك نٌبببببوز  ببببببأن دو ر. 100ألبببببف دٌنبببببار لكبببببح  165حببببباجز 

تً الكفبببببا  و الحارثٌبببببة  بببببً بغبببببداد  للبحبببببث لبببببوط مبببببن األمبببببن ا لت بببببادي أجبببببرت ممارسبببببة امنٌبببببة  بببببً بور ببببب

وأوضبببببببح الم بببببببدر  أن المداهمبببببببة ت للتهبببببببا عملٌبببببببة عبببببببن ع بببببببابات المتببببببباجرط بر بببببببع سبببببببعر العملبببببببة وا حتكار.

وهبببببو مبببببا أكبببببدت كبببببر و بببببر مبببببن لببببببح أ بببببحاب مكاتبببببب ال بببببرا ة والعببببباملٌن  ٌهبببببا الببببب ٌن تبببببم اعتمببببباح عبببببدداا منهم.

ا  ببببببً بٌببببببان ورد لوكالببببببة  ببببببفك نٌببببببوز  موضببببببحة أن زاألجهببببببزط األمنٌببببببة  وزارط وزارط الدا لٌببببببة العرالٌببببببة  حمببببببا

الم ت بببببة نفببببب ت عملٌبببببة أمنٌبببببة  بببببً العا بببببمة بغبببببداد والمحا ظبببببات للمبببببب  علبببببى المت عببببببٌن بأسبببببعار  بببببرف 

وأكدت الببببببوزارط الببببببدو ر  ببببببار  الضببببببوابط والتعلٌمببببببات وكبببببب لن أ ببببببحاب محبببببباح ال ببببببٌر ة  ٌببببببر المر  ببببببةز.

ت الببببب ٌن ٌتعببببباملون ب بببببورط لانونٌبببببة بعٌبببببدط عبببببن المضببببباربة أن زهببببب ه العملٌبببببة لبببببم تسبببببتهدف أ بببببحاب ال بببببركا

 التً تستهدف لوت المواطنٌن وك لن تهرٌب الدو ر وإربان السوقز.

 التربٌة النٌابٌة تعلك ب أن لانون تنظٌم عمح المدارس األهلٌة

س اعلنببببببت لجنببببببة التربٌببببببة النٌابٌببببببة   األحببببببد   اسببببببتعدادها لطببببببر  لببببببانون تنظببببببٌم عمببببببح المببببببدار العهببببببد نٌببببببوز/ 

األهلٌبببببة علبببببى رئاسبببببة البرلمبببببان مبببببن اجبببببح ادراجببببب  ضبببببمن جبببببدوح ا عمببببباح للمبببببرا ط األولبببببى   ٌمبببببا ببببببٌن انببببب  

اللجنبببببببة  بببببببً البببببببدورط السبببببببابمة “أن ” ولببببببباح عضبببببببو اللجنبببببببة طببببببب  اللهٌببببببببً  بببببببً حبببببببدٌثسببببببٌرى النبببببببور لرٌبا.

وزارط التربٌببببببة للتباحببببببث اجتمعببببببت ب ببببببأن لببببببانون المببببببدارس األهلٌببببببة ا بتدائٌببببببة والثانوٌببببببة مببببببع الم ت ببببببٌن  ببببببً 

لبببببببانون “وأضببببببباف  أن ”. بببببببً أ بببببببح المبببببببانون لتنظبببببببٌم عملببببببب  وتبببببببم تأجٌلببببببب  إلبببببببى البببببببدورط النٌابٌبببببببة الحالٌبببببببة

  م ببببببٌرا إلببببببى “المبببببدارس األهلٌببببببة ٌ ببببببتص  ببببببً كٌفٌبببببة تنظببببببٌم عمببببببح المببببببدارس ا بتدائٌبببببة والثانوٌببببببة األهلٌببببببة 

 ”.ٌن ب أن المانون تم العمح علٌ  ب ورط متوا لة وجرت استضا ة المعن” أن 
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 : أمرٌكا  نت حربا الت ادٌة على حكومة السوادنً عبر الدو رمعٌن الكاظمًالنائب 

اللجنببببببة المالٌببببببة النٌابٌبببببة معببببببٌن الكبببببباظمً  ا حبببببد  البنببببببن الفببببببدرالً األمٌركببببببً اتهببببببم عضبببببو   المعلومببببببة/وكالبببببة 

بببببببلع ن الحبببببببرب ا لت بببببببادٌة علبببببببى الحكومبببببببة  مبٌنبببببببا ان الحكومببببببة مطالببببببببة بالعمبببببببح علبببببببى انهبببببببا  الو ببببببباٌة 

 األمٌركٌة على أمواح النفط العرالٌة.

ط وتبببببب هب أموالبببببب  ب ببببببكح مبا ببببببر الببببببى البنببببببن ان زالعببببببراق ٌبٌببببببع الببببببنفولبببببباح الكبببببباظمً  ببببببً حببببببوار متلفببببببز 

 الفدرالً األمٌركً ضمن البند السابع  جرا  الرلابة على تلن األمواحز.

وأضببببباف ان زحاجبببببة البببببى البنبببببد السبببببابع انتفبببببت بعبببببد رحٌبببببح النظبببببام البببببدكتاتوري  بببببً البببببب د وإعببببب ن انتهبببببا  

ألمببببببواح عبببببببر الفببببببدرالً الح ببببببار ا لت ببببببادي علببببببى العببببببراق الببببببى ان أمرٌكببببببا م ببببببرط علببببببى مببببببنح العببببببراق ا

 األمٌركًز  مطالبا زالحكومة بالعمح على انها  تلن الو اٌة ا جبارٌةز.

وأوضببببببح ان زالحببببببرب ا لت ببببببادٌة واضببببببحة علببببببى حكومببببببة دمحم  ببببببٌا  السببببببودانً حٌببببببث امتنعببببببت عببببببن ارسبببببباح 

ر األمبببببواح ال ا بببببة ببببببالنفط علبببببى  بببببكح د بببببا  أسببببببوعٌة ب رٌعبببببة اجبببببرا  تعبببببدٌ ت مبببببا تسببببببب  بببببً ارتفبببببا  أسبببببعا

  الدو ر  ً السوقز.

 

 

 

 : من ب نواب رئٌس الجمهورٌة هو استحماق دستوريالوطٌفً احمد النائب 

أكببببببد النائببببببب عببببببن ائببببببت ف دولببببببة المببببببانون احمببببببد  ببببببواز الببببببوطٌفً  الٌببببببوم السبببببببت  أن من ببببببب   /نٌببببببوزالعهببببببد 

نببببببواب رئببببببٌس الجمهورٌببببببة هببببببو اسببببببتحماق دسببببببتوري   مبٌنببببببا انبببببب  حتببببببى ا ن لببببببم ٌح ببببببح اي تفبببببباو  جدٌببببببد 

 “.مهورٌة على تر ٌح نواب رئٌس الج

أنببببب  حتبببببى هببببب ه اللحظبببببة لبببببم ٌبببببتم الحبببببوار  ٌمبببببا ٌ بببببص تبببببولً نبببببواب رئبببببٌس   ولببببباح البببببوطٌفً  بببببً حبببببدٌث 

 “.الجمهورٌة 

الموازنببببببة ال ببببببغح ال ببببببا ح للكثٌببببببر مببببببن المببببببوى السٌاسببببببٌة   م ببببببٌرا الببببببى ان المببببببوى السٌاسببببببٌة ” وأضبببببباف أن 

ا نتهبببببببا  مبببببببن ت بببببببرٌع الموازنبببببببة سبببببببٌطر   بببببببً حببببببباح ” من بببببببغلة ا ن بمضبببببببٌة الموازنبببببببة   موضبببببببحا أنببببببب  

 “.استحماق ا تٌار نواب رئٌس الجمهورٌة 
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 المسلماوي: الموازنة لد ت ح البرلمان نهاٌة األسبو  الجاري راس النائب 

رجببببببح النائببببببب عببببببن ائببببببت ف دولببببببة المببببببانون  ببببببراس المسببببببلماوي  و ببببببوح الموازنببببببة الببببببى  المعلومببببببة/ وكالببببببة 

 ٌلٌ .البرلمان مع نهاٌة األسبو  الجاري او ال ي 

  ان زلببببببانون الموازنبببببببة الحببببببالً مبنببببببً علبببببببى المنهببببببا  البببببببوزاريز  ولبببببباح المسببببببلماوي للتلفزٌبببببببون الرسببببببمً 

موضببببببحا ان زالموازنببببببة مببببببن المتولببببببع ان ت ببببببح الببببببى مجلببببببس النببببببواب نهاٌببببببة األسبببببببو  او بداٌببببببة األسبببببببو  

 الممبحز.

 الموازنةز. وأكد أن زائت ف دولة المانون سٌكون من المساندٌن له ه

وعببببببن الت ببببببرٌعات أوضببببببح ان زالببببببدورط الحالٌببببببة للبرلمببببببان ست ببببببهد الت ببببببوٌت علببببببى لببببببوانٌن مهمببببببة منهببببببا 

لببببببببانون الضببببببببمان ا جتمبببببببباعً والبببببببب ي سٌضببببببببمن رواتببببببببب تماعدٌببببببببة وضببببببببمانا  ببببببببحٌا للعبببببببباملٌن بالمطببببببببا  

 ال اصز.

 65-63بببببببٌن )وتببببببابع أن زهنببببببان توجبببببب  لتعببببببدٌح لببببببانون التماعببببببد  وإعببببببادط النظببببببر بالسببببببن التماعببببببدي لٌكببببببون 

 عاماا(ز.

 

 

 ستتضمن ما طرحت  الحكومة  ً برنامجها الوزاري 2023: موازنة سلٌمان  رٌف النائب 

اكبببببد النائبببببب عبببببن الحبببببزب البببببدٌممراطً الكردسبببببتانً  بببببرٌف سبببببلٌمان  الٌبببببوم األحبببببد  ان موازنبببببة  / العهبببببد نٌبببببوز

 الحٌوٌة.ستتضمن ما طرحت  الحكومة  ً برنامجها الوزاري  ً تن ٌط كا ة المطاعات  2023

ت تلبببببف عبببببن الموازنبببببات السبببببابمة لوجبببببود  2023موازنبببببة “أن ” العهبببببد نٌبببببوز”ولببببباح سبببببلٌمان  بببببً حبببببدٌث لببببب 

 تفاهمات بٌن الكتح السٌاسٌة دا ح ائت ف إدارط الدولة .

ح بببببببة اإلللبببببببٌم متفبببببببك علٌهبببببببا حسبببببببب الوثٌمبببببببة السٌاسبببببببٌة التبببببببً ابرمتهبببببببا المبببببببوى السٌاسبببببببٌة “وأضببببببباف أن 

 تسٌر بس سة . 2023ا الى ان الحوارات والنما ات ب أن موازنة  ئت ف ادارط الدولة   م ٌر

ال   بببببات التبببببً كانبببببت تظهبببببر  بببببً الموازنبببببات السبببببابمة سبببببوف تكبببببون البببببح حبببببدط  ببببب ح الموازنبببببة “وأوضبببببح أن 

مبببببن المبببببرجح ان ت بببببح الموازنبببببة  ببببب ح األٌبببببام الملٌلبببببة المادمبببببة مبببببن الحكومبببببة إلبببببى ” الحالٌبببببة   ماكبببببدا أنببببب  

 “.مجلس النواب 
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 ٌعزو سبب تأ ر ارساح الموازنة الى امرٌن دمحم ال مري نائبال

عببببببزا النائببببببب عببببببن كتلببببببة ائببببببت ف دولببببببة المببببببانون دمحم ال ببببببمري   ا حببببببد   أسببببببباب تببببببأ ر  المعلومببببببة / وكالببببببة 

ارسبببببباح الموازنببببببة مببببببن الحكومببببببة والبرلمببببببان التببببببً ا بببببب ت ولتببببببا طببببببوٌ  الببببببى ادائببببببٌن األوح برلمببببببانً والثببببببانً 

بببببببببدأوا بالضببببببببغط الجببببببببدي علببببببببى الماسسببببببببتٌن الت ببببببببرٌعٌة  حكببببببببومً   ماكببببببببدا ان أعضببببببببا  مجلببببببببس النببببببببواب

  والتنفٌ ٌبببببببببببة البببببببببببى اسبببببببببببتكماح م بببببببببببرو  المبببببببببببانون لمنال بببببببببببت  والبببببببببببراره بأسبببببببببببر  ولبببببببببببت ممكبببببببببببن .

ولبببببباح ال ببببببمري  ببببببً ت ببببببرٌح لبببببب / المعلومببببببة /   ان ز األسببببببباب الحمٌمٌببببببة ورا  تببببببأ ر ارسبببببباح الموازنببببببة الببببببى 

بط الواضبببببح و لبببببن بتعثبببببر رئاسبببببة البرلمبببببان بعمبببببد البرلمبببببان ٌتعلبببببك بوجبببببود ادائٌبببببٌن األوح برلمبببببانً حٌبببببث الت ببببب

  الحلبوسبببببببببببً بال   بببببببببببات ببببببببببببٌن تمبببببببببببدم وعبببببببببببزم ز . الجلسبببببببببببات بسببببببببببببب ان بببببببببببغاح رئبببببببببببٌس البرلمبببببببببببان 

وأضببببباف: زامبببببا الحكبببببومً وٌتعلبببببك بعبببببدم لبببببدرط الحكومبببببة ا تحادٌبببببة وإللبببببٌم كردسبببببتان بالو بببببوح البببببى اتفببببباق 

 ر ز.ب ببببببببببببببان ح ببببببببببببببة اإلللببببببببببببببٌم    ضبببببببببببببب  عببببببببببببببن ازمببببببببببببببة ت ببببببببببببببب ب أسببببببببببببببعار  ببببببببببببببرف الببببببببببببببدو 

وتبببببببابع ال بببببببمري  ان زأعضبببببببا  مجلبببببببس النبببببببواب ببببببببدأوا بالضبببببببغط الجبببببببدي علبببببببى الماسسبببببببتٌن الت بببببببرٌعٌة 

  والتنفٌ ٌة الى استكماح م رو  المانون لمنال ت  والراره بأسر  ولت ممكنز .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  2023-1-23/  نثين اال

 151العدد / 

12 
 

 

 

 رئٌس الجمهورٌة ٌاكد أهمٌة دعم الحكومة  ً تنفٌ  برنامجها الوزاري )الطمو (

أكبببببد رئبببببٌس الجمهورٌبببببة عببببببد اللطٌبببببف ر بببببٌد  الٌبببببوم األحبببببد  أهمٌبببببة دعبببببم الحكومبببببة  بببببً تنفٌببببب   / مبببببوازٌن نٌبببببوز

وجا   بببببببً بٌبببببببان لرئاسبببببببة الجمهورٌبببببببة تلمتببببببب  /مبببببببوازٌن برنامجهبببببببا البببببببوزاري الببببببب ي و بببببببف  بببببببب زالطمو ز.

نٌبببببببوز/  أن زرئبببببببٌس الجمهورٌبببببببة عببببببببد اللطٌبببببببف جمببببببباح ر بببببببٌد  اسبببببببتمبح  عضبببببببو مجلبببببببس النبببببببواب ال بببببببٌل 

وأّكببببببببد رئببببببببٌس الجمهورٌببببببببة  زضببببببببرورط توحٌببببببببد ال ببببببببف الببببببببوطنً بٌلببببببببة العبٌدز.و ببببببببفً العا ببببببببً أمٌببببببببر ل

والتكبببببباتف وتضببببببا ر الجهببببببود مببببببن أجببببببح ترسببببببٌل األمببببببن وا سببببببتمرار  ببببببً البلببببببد وحماٌببببببة التعبببببباٌ  السببببببلمً 

وا جتمببببببببببباعً ببببببببببببٌن جمٌبببببببببببع المكونبببببببببببات وبمبببببببببببا ٌحفبببببببببببظ حمبببببببببببوق المبببببببببببواطنٌن وٌلببببببببببببً احتٌاجببببببببببباتهم 

ومببببببة  ببببببً تنفٌبببببب  برنامجهببببببا الببببببوزاري الطمببببببو  البببببب ي ٌسببببببتهدف وأ ببببببار إلببببببى زأهمٌببببببة دعببببببم الحكومتطلباتهمز.

ا رتمببببببا  باألوضببببببا  المعٌ ببببببٌة وال دمٌببببببة للمببببببواطنٌن  وال ببببببرو   ببببببً البنببببببا  واإلعمببببببار   و ببببببا م ببببببارٌع 

  البنى التحتٌة األساسٌةز.

 

 السودانً ٌ در لرارات لمعالجة تملّب سعر الدو ر

ا مبببببع اتحببببباد  تبببببرأس رئبببببٌس مجلبببببس البببببوزرا  دمحم  بببببٌا  السبببببودانً  الٌبببببوم األحبببببد  اجتماعبببببا السبببببومرٌة نٌبببببوز/ 

الغببببببرف التجارٌببببببة العرالٌببببببة   ة ببببببص للبحببببببث  ببببببً أسبببببببباب تملبببببببات سببببببعر ال ببببببرف للعملببببببة األجنبٌببببببة  بببببببً 

و كر بٌببببببان لمكتببببببب السببببببوق العرالٌببببببة وتأثٌرهببببببا علببببببى المببببببواطنٌن  ووضببببببع معالجببببببات حاسببببببمة بهبببببب ا ال ببببببأن.

  البنبببببببببن المركبببببببببزي العرالبببببببببً   إن زا جتمبببببببببا  حضبببببببببره محبببببببببا ظالسبببببببببومرٌة نٌبببببببببوز السبببببببببودانً  ورد لببببببببب 

 والمبببببببببببببدٌرون العببببببببببببباّمون للمنا ببببببببببببب  الحدودٌبببببببببببببة  والضبببببببببببببرٌبة  والكمبببببببببببببارن  والمعبببببببببببببار  التجارٌبببببببببببببةز.

ببببببر   ببببببً ا جتمببببببا   جبببببب رى وأضبببببباف البٌببببببان  أنبببببب  زبنببببببا ا علببببببى توجٌهببببببات رئببببببٌس مجلببببببس الببببببوزرا   ومببببببا طة

ات ببببا  عببببّدط لببببرارات ت ببببّب  ببببً مسببببار تثبٌببببت سببببعر ال ببببرف ومنببببع الت عببببب  والحببببد مببببن الضببببرر  ببببً عجلببببة 

 ا لت اد الوطنً  أبرزها:

 .(TBI) الم ببببببرف العرالببببببً للتجببببببارط  ببببببتح نا بببببب ط جدٌببببببدط لبٌببببببع العملببببببة األجنبٌببببببة ل ببببببغار التّجببببببار عبببببببر -1

 

ملٌببببببون دو ر  500بمبلببببببق إضببببببا ً لببببببدره  (TBIللتجببببببارط ) تموٌببببببح البنببببببن المركببببببزي للم ببببببرف العرالببببببً -2

أمٌركببببببً لغببببببر   ببببببتح ا عتمببببببادات المسببببببتندٌة ل ببببببغار التجببببببار  وا كتفببببببا  بالفبببببباتورط األولٌببببببة ورلببببببم حسبببببباب 

 المسببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببتفٌد األ ٌببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببر مببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببن ا عتمبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببباد.

 

وزارط  إطببببببب ق اسبببببببتٌراد السبببببببلع والبضبببببببائع لل بببببببركات المسببببببببجلة لبببببببدى دائبببببببرط تسبببببببجٌح ال بببببببركات  ببببببببً -3

لعامببببببة للتنمٌببببببة ال ببببببناعٌة بجمٌع أنببببببوا  ال ببببببركات والم ببببببانع المسببببببجلة لببببببدى المدٌرٌببببببة االتجببببببارط ا تحادٌببببببة

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/314357766/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/1025639366/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/2857559545/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/2857559545/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/2857559545/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/ar/
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ا مبببببببن هٌببببببب ت ا سبببببببتثمار  والمكاتبببببببب العلمٌبببببببة  والم بببببببارٌع ا سبببببببتثمارٌة بجمٌبببببببع أنواعهبببببببا المر  بببببببة أ بببببببولٌا

ا واأل بببببببراد والمكاتبببببببب المسبببببببجلٌن لبببببببدى الغبببببببرف التجارٌبببببببة العرالٌبببببببة )الم بببببببمولة ب بببببببرط  المسبببببببجلة أ بببببببولٌا

  إجازط ا ستٌراد أو  ٌر الم مولة(.

الهٌئبببببببة  راد وتملبببببببٌص متطلببببببببات  بببببببتح ا عتمبببببببادات المسبببببببتندٌة  وإلغبببببببا  إعمبببببببامتسبببببببهٌح إجبببببببرا ات ا سبببببببتٌ -4

لعامببببببة الهٌئببببببة ا ب ال بببببباص بفببببببر   رامببببببات تأ ٌرٌببببببة علببببببى المسببببببتوردٌن وبببببببالً المكلفببببببٌن لضببببببرائبالعامببببببة ل

 .للضرائب

  ممثلببببببٌن للمّطببببببا  المجلببببببس الببببببوزاري ل لت بببببباد  ببببببً جلسببببببات اتحبببببباد ال ببببببناعاتإ ببببببران  ببببببرف التجببببببارط و -5

 ال ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببباص.

 

ا  ومتابعببببببة التطببببببورات وتنفٌبببببب  الممببببببررات وإضببببببا ة الجهببببببات المبببببب كورط  ٌببببببتم عمببببببد هبببببب ا -6 ا جتمببببببا  أسبببببببوعٌا

 أع ه لحضور ا جتما .

لهببببببب ا ا جتمبببببببا   وكببببببب لن مسبببببببّجح ال بببببببركات  والتنمٌبببببببة ال بببببببناعٌة  دائبببببببرط التسبببببببجٌح العمببببببباري إضبببببببا ة -7

وأوضبببببببح السبببببببودانً  أن زمسببببببباولٌة مواجهبببببببة التملببببببببات وهٌئبببببببة ا سبببببببتثمار وم بببببببر ً الرا بببببببدٌن والر ٌدز.

وٌتحبببببببتم علبببببببى الجمٌبببببببع   بببببببً السبببببببوق المحلٌبببببببة هبببببببً مسببببببباولٌة م بببببببتركة  و ات بعبببببببد أ  لبببببببً ووطنبببببببً 

ولفبببببت البٌبببببان  إلبببببى أنببببب  ز بببببً إطبببببار توجٌهبببببات رئبببببٌس ا سبببببتجابة لهبببببا  سبببببوا   بببببً المطبببببا  ال ببببباص أم العامز.

مجلببببببس الببببببوزرا  لت فٌببببببف األعبببببببا  المالٌببببببة واإلدارٌببببببة والروتٌنٌببببببة عببببببن المببببببواطنٌن   ببببببدد السببببببودانً  علببببببى 

  وأن ٌكببببببون عملهببببببا و ببببببك معبببببباٌٌر النزاهببببببة والمببببببانون  الهٌئببببببة العامببببببة للضببببببرائب إعببببببادط النظببببببر  ببببببً عمببببببح

وأعرب السببببببببودانً  عببببببببن المببببببببواطن ضببببببببحٌت ز. ماكببببببببداا أن الحكومببببببببة لببببببببن تتسبببببببباهح إزا  أي ضببببببببرر ٌكببببببببون

زجّدٌببببببة األجهببببببزط الحكومٌببببببة  ببببببً إجببببببرا  اإل بببببب حات ا لت ببببببادٌة ومعالجببببببة التببببببرّدي والتراجببببببع البببببب ي تسببببببببت 

 ب  المرارات ال اطئة  ً السنوات السابمةز.

 المالكً: هنان   ٌة من و وح تداعٌات الدو ر لما ح ح  ً بع  دوح الجوار

أكبببببد زعبببببٌم ائبببببت ف دولبببببة المبببببانون نبببببوري المبببببالكً  أنببببب    حبببببح ألزمبببببة البببببدو ر إ  بالتفببببباهم  / نٌبببببوزمبببببوازٌن 

ولبببببباح المببببببالكً  ببببببً حببببببدٌث تلفزٌببببببونً  إنزأزمببببببة الببببببدو ر مرتبطببببببة ببببببببع  الم الفببببببات مببببببع الجانببببببب األمٌركً.

منهببببببببا التهرٌببببببببب والت عببببببببب مببببببببن بعبببببببب  الم ببببببببارف والتجببببببببار و  حببببببببح لهببببببببا ا  بالتفبببببببباهم مببببببببع الجانببببببببب 

وأضبببببباف  أنز. امٌركببببببا تسببببببت دم الببببببدو ر كسبببببب   وهببببببً ترالببببببب الوضببببببع  ببببببً العببببببراقز  ماكببببببدا مٌركًز.ا 

 لكنهبببببببببببا لبببببببببببم تسبببببببببببتجٌبز. 125أنببببببببببب زالتر  علبببببببببببى الحكومبببببببببببة السبببببببببببابمة ان ٌكبببببببببببون سبببببببببببعر ال بببببببببببرف 

وأ ببببببار إلببببببى  أنبببببب ز  ٌوجببببببد  ببببببً العببببببراق حالٌببببببا اي لببببببوات عسببببببكرٌة اجنبٌببببببة بالٌببببببات مدرعببببببة وتجهٌببببببزات 

 ٌبببببببوم األولبببببببىز. 100ب ان ت ضبببببببع حكومبببببببة السبببببببودانً للتمٌبببببببٌم بعبببببببد انتهبببببببا  الببببببب  مماتلبببببببةز  مبٌنبببببببا أنببببببب زٌج

 وتبببببببابع  أنزأزمبببببببة البببببببدو ر اسبببببببت دمت سٌاسبببببببٌا وهنبببببببان جهبببببببات   ٌبببببببروق لهبببببببا نتبببببببائج ت بببببببكٌح الحكومبببببببةز.

 ولفت إلى  أنزهنان   ٌة من و وح تداعٌات الدو ر لما ح ح  ً بع  دوح الجوارز.

 

 

 

https://www.alsumaria.tv/Entity/149548290/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/149548290/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/149548290/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/149548290/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/149548290/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/1618416260/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/3591307834/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/227157269/%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/149548290/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8/ar/
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 ٌ ص العراقاألمم المتحدط تعتزم استحداث من ب 

ك ببببببفت وكٌلببببببة األمببببببٌن العببببببام ل مببببببم المتحببببببدط لل بببببباون السٌاسببببببٌة  األحببببببد  عببببببن عببببببزم  / السببببببومرٌة نٌببببببوز

ولالببببببت رئاسببببببة الجمهورٌببببببة مست ببببببار للتغٌببببببر واألمببببببن المنببببببا ً  ببببببً العراق.األمببببببٌن العببببببام اسببببببتتحداث من ببببببب 

  اسببببببتمبح الٌببببببوم األحببببببد  ببببببً ل ببببببر بغببببببداد  عبببببببد اللطٌببببببف جمبببببباح ر ببببببٌد  ببببببً بٌببببببان  إن زرئببببببٌس الجمهورٌببببببة

وكٌلببببببة األمببببببٌن العببببببام ل مببببببم المتحببببببدط لل بببببباون السٌاسببببببٌة روزمبببببباري دي كببببببارلو  والممثلببببببة ال ا ببببببة ل مببببببٌن 

جمهورٌبببببببة  ل بحضبببببببور المنبببببببدوب البببببببدائم جٌنبببببببٌن هٌنبببببببٌس ب سببببببب ارت العبببببببام ل مبببببببم المتحبببببببدط  بببببببً العبببببببراق

  ورئببببببٌس دائببببببرط المنظمببببببات والمبببببباتمرات الدولٌببببببة دمحم حسببببببٌن دمحم بحببببببر العلببببببوم لببببببدى األمببببببم المتحببببببدط العببببببراق

 ."عباس كاظم عبٌدوزارط ال ارجٌة  ً

وجبببببببرى  ببببببب ح اللمبببببببا   بحسبببببببب البٌبببببببان ز بحبببببببث الع لبببببببات ببببببببٌن العبببببببراق واألمبببببببم المتحبببببببدط عببببببببر بعثتهبببببببا 

بم تلببببببف ا ت ا بببببباتها  حٌببببببث تببببببم التأكٌببببببد علببببببى أهمٌببببببة تعزٌببببببز ع لببببببات ووكا تهببببببا العاملببببببة  ببببببً العببببببراق 

 التعاون بٌن الجانبٌن وبما ٌعةزز تحمٌك األهداف الموضوعةز.

وأكببببببد رئببببببٌس الجمهورٌببببببة أن زالولببببببت الطوٌببببببح البببببب ي اسببببببتغرلت   تببببببرط ا نت ابببببببات وت ببببببكٌح الحكومببببببة كانببببببت  

وتحبببببدث عبببببن زنتبببببائج زٌارتببببب  إلبببببى الممبببببة  العبببببرالٌٌنز لهبببببا نتبببببائج إٌجابٌبببببة مبببببن  ببببب ح ت بببببكٌح حكومبببببة تمثبببببح 

العربٌببببة  ببببً الجزائببببر وإلببببى لمببببة المنببببال  ببببً  ببببرم ال ببببٌل  حٌببببث لمببببس لببببدى الجمٌببببع دعمهببببم ور بببببتهم  ببببً 

 أن ٌلعب العراق دوره المتمٌز ال ي سٌساعد على ترسٌل ا ستمرار  ً المنطمةز.

 

 العامري ٌوج  دعوط للدوح اإلس مٌة بعد حادثة المرآن

السببببببومرٌة نٌببببببوز/ اسببببببتنكر زعببببببٌم تحببببببالف الفببببببتح  هببببببادي العببببببامري  الٌببببببوم األحببببببد  مولببببببف حكومببببببة السببببببوٌد 

 زالعبببببدائًز المتمثبببببح بسبببببماحها بالتجببببباوز علبببببى لداسبببببة المبببببرآن الكبببببرٌم   ٌمبببببا وجببببب  دعبببببوط للبببببدوح اإلسببببب مٌة.

  إن زتكببببببرار حببببببا ت التعببببببدي علببببببى م بببببباعر المسببببببلمٌن السببببببومرٌة نٌببببببوز وأكببببببد العببببببامري  ببببببً بٌببببببان ورد لبببببب 

بلهانبببببة ممدسببببباتهم وبمبببببا ٌجعلهبببببا ظببببباهرط تتكبببببرر ببببببٌن  تبببببرط وأ بببببرى  بببببً دوح أوروبٌبببببة عدٌبببببدط ب رٌعبببببة إنهبببببا 

رأي  إنمبببببا هبببببً  عببببباح دنٌئبببببة لببببببث الكراهٌبببببة وتهدٌبببببد السببببب م العبببببالمً وإ ببببباعة تمثبببببح حرٌبببببة التعبٌبببببر عبببببن الببببب

 العنف وتغ ٌت ز.

وأضببببباف  أنببببب  زمبببببن أجبببببح وضبببببع حبببببدو لمثبببببح هببببب ه التجببببباوزات  أننبببببا نبببببدعو البببببدوح اإلسببببب مٌة كا بببببة أن تجعبببببح 

  مبببببن احتبببببرام الممدسبببببات اإلسببببب مٌة و بببببً ممبببببدمتها المبببببرآن الكبببببرٌم والرسبببببوح األعظبببببم ) بببببلى   علٌببببب  وآلببببب

وسبببببببلّم(  معٌببببببباراا لع لاتهبببببببا السٌاسبببببببٌة وا لت بببببببادٌة والثما ٌبببببببة والدبلوماسبببببببٌة مبببببببع البببببببدوح التبببببببً تسبببببببت ف 

 بم ببببببباعر المسبببببببلمٌن وتسبببببببمح بالتعبببببببدي علبببببببى ممدسببببببباتهم. وعبببببببدم التسببببببباهح  بببببببً هببببببب ا ال بببببببأن مطلمبببببببااز.

 

ز البببببب ي ٌمببببببود حببببببزب منبببببباه  للهجببببببرط راسببببببموس بببببببالودانٌ ببببببار إلببببببى أن المتطببببببرف الببببببدنماركً السببببببوٌدي ز

أمبببببببام ممبببببببر السبببببببفارط التركٌبببببببة  بموا مبببببببة  السبببببببوٌد ب سبببببببتوكهولم  بببببببً م بببببببحف   لبببببببام بحبببببببرقالبببببببدنمارن  بببببببً

 السلطات السوٌدٌة.

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/23483592/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%81%20%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/1249565976/%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%86%20%D9%87%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%B3%20%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AA/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47585/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47585/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47585/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/2400741221/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A8%D8%AD%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/11212675/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/11212675/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/11212675/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%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/3728098598/%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%88%D8%B3%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/46942/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/34549/%D9%85%D8%B5%D8%AD%D9%81/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/46966/%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%87%D9%88%D9%84%D9%85/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/46965/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF/ar/
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 ٌعلن تعلٌك م اركات   ً اجتماعات مجلس وزرا  كردستان الكردستانً ا تحاد

 

البببببببوطنً الكردسبببببببتانً  الٌبببببببوم ا حبببببببد  تعلٌبببببببك م ببببببباركات   بببببببً المحا بببببببح أعلبببببببن ا تحببببببباد  السبببببببومرٌة نٌبببببببوز/ 

 الرسمٌة واجتماعات مجلس وزرا  إللٌم كردستان العراق.

ا تحبببببببببباد الببببببببببوطنً   إن زالسببببببببببومرٌة نٌببببببببببوز   لبببببببببب سببببببببببوزان من ببببببببببور ولالببببببببببت النائببببببببببب عببببببببببن ا تحبببببببببباد 

اهم واٌجببببببباد حلبببببببوح ج رٌبببببببة للم بببببببك ت الموجبببببببودط دا بببببببح ٌراهن وٌعبببببببوح علبببببببى ا تفببببببباق والتفبببببببالكردسبببببببتانٌ

 ."كردستانو العراق اإلللٌم  ماكدط أن أي ت عٌد   ٌ ب  ً م لحة

ولكبببببن هببببب ا  مجلبببببس البببببوزرا  وأضبببببا ت  زنحبببببن علمنبببببا نوعٌبببببة الم ببببباركة  بببببً المحا بببببح الرسبببببمٌة واجتماعبببببات

   ٌعنببببببببببببببببببببببببببً بببببببببببببببببببببببببببان وزرائنببببببببببببببببببببببببببا  ٌببببببببببببببببببببببببببر موجببببببببببببببببببببببببببودٌن  ببببببببببببببببببببببببببً وزاراتهببببببببببببببببببببببببببمز.

 

ا مبببببن الطبببببرف ا  بببببرز   ا اٌجابٌبببببا وتابعبببببت من بببببور  زكبببببح ال ٌبببببارات مفتوحبببببة أمبببببام ا تحببببباد ولكبببببن ننتظبببببر رأٌبببببا

  تببببببة إلببببببى أن زالحببببببزب الببببببدٌممراطً ٌفتببببببر  مببببببع رئببببببٌس حكومببببببة اإلللببببببٌم ان ٌت بببببب   طببببببوات اٌجابٌببببببة مببببببن 

 عن ا تعاح ا زماتز.اجح حح الم ك ت وا بتعاد 

 

 أوح مولف عرالً رسمً حوح حرق نس ة من المرآن الكرٌم  ً السوٌد

أدانببببببت وزارط ال ارجٌمببببببة العرالٌمببببببة  الٌببببببوم األحببببببد  سببببببما  السببببببلطات السببببببوٌدٌمة لٌببببببام أحببببببد  / السببببببومرٌة نٌببببببوز 

ف ال رٌف.  المتطر ٌن بلحراق نس ة من المة ح 

هةورٌمبببببببة العبببببببراق ولالبببببببت البببببببوزارط  بببببببً بٌبببببببان ورد  م  بة عبببببببن إدانبببببببة واسبببببببتنكار جة للسبببببببومرٌة نٌبببببببوز  زنعبببببببرا

ف ال ببببببرٌف أمببببببام  ال ببببببدٌدٌن  لسببببببما  السببببببلطات السببببببوٌدٌمة ألحببببببد المتطببببببر ٌن بببببببلحراق نسبببببب ة مببببببن المة ببببببح 

هةورٌمبببببببة تركٌبببببببا  بببببببً م  ز  ماكبببببببدط أن زهببببببب ه األحبببببببداث مبببببببن  بببببببأنها تبببببببأجٌج م ببببببباعر سبببببببتوكهولم سبببببببفارط جة

 المسلمٌن حوح العالم وت كح استفزازاا  طٌراا لهمز.

ًّ إلببببببى تحّمببببببح مسبببببباولٌات  لولببببببف مثببببببح هبببببب ه األعمبببببباح  ودعببببببت الببببببوزارط بحسببببببب البٌببببببان  زالمجتمببببببع الببببببدول

 ف ومحاسبة مرتكبٌهاز.المر وضة  ونب  كا ة أ كاح الكراهٌة والتطر  

 

 

 

 

https://www.alsumaria.tv/Entity/2861728283/%D8%B3%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1/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/133513/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/133513/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/133513/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47585/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/48160/%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/1122135457/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/46966/%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%87%D9%88%D9%84%D9%85/ar/
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 ال در ل عبً المنت ب العرالً:   تتأثروا بالسٌاسة والسٌاسٌٌن

 بببببفك نٌبببببوز/ اسبببببتمبح زعبببببٌم التٌبببببار ال بببببدري ممتبببببدى ال بببببدر  ٌبببببوم السببببببت  و بببببد المنت بببببب العرالبببببً المتبببببو  

 .25بكأس  لٌجً 

العرالببببببً علببببببى  ولبببببباح ال ببببببدر م اطببببببباا  عبببببببً المنت ببببببب العرالببببببً   ببببببً ممتطفببببببات ن ببببببرها  عبببببببو المنت ببببببب

حسبببببببباباتهم  ببببببببً موالببببببببع التوا ببببببببح ا جتمبببببببباعً وتابعتهببببببببا وكالببببببببة  ببببببببفك نٌببببببببوز  ز  تتببببببببأثروا بالسٌاسببببببببة 

 والسٌاسٌٌن  أنتم تمثلون الوطن وال عبز.

وأحببببببرز المنت ببببببب العرالببببببً اللمببببببب ال لٌجببببببً الرابببببببع  ببببببً تارٌ بببببب  بعببببببد الفببببببوز المثٌببببببر علببببببى منت ببببببب عمببببببان 

 أوح أمس ال مٌس وسط حضور جماهٌري كبٌر. ً المباراط التً ألٌمت  2 - 3بنتٌجة 

  

: السودانً سٌزور وا نطن وزٌأتً بحح مناسبز ألزمة  اضح الفت وي مٌادي باإلطارال

 الدو ر

الفببببببت وي  الٌببببببوم األحببببببد  إن رئببببببٌس الببببببوزرا  دمحم لبببببباح المٌببببببادي  ببببببً اإلطببببببار التنسببببببٌمً  اضببببببح  / بغببببببداد الٌببببببوم

  ٌا  السودانً  سٌزور الو ٌات المتحدط األمرٌكٌة   ح اسبوعٌن من ا ن.

و كببببببر الفببببببت وي  ببببببً حببببببدٌث لبببببب )بغداد الٌببببببوم(  إن زو ببببببدا برئاسببببببة نائببببببب رئببببببٌس الببببببوزرا  وزٌببببببر ال ارجٌببببببة 

نطن لغبببببر  التهٌئبببببة لو بببببوح رئبببببٌس  بببببااد حسبببببٌن سٌسببببببك السبببببودانً األسببببببو  الممببببببح بالببببب هاب إلبببببى وا ببببب

الببببببوزرا  للمببببببا  ا مرٌكببببببان لمنال ببببببة عببببببدط ملفببببببات اهمهببببببا الببببببدو رز  مضببببببٌفا: زوبعببببببد أسبببببببوعٌن مببببببن ا ن 

 سٌزور السودانً وا نطنز.

وتولبببببع أن زٌبببببأتً رئبببببٌس البببببوزرا  بحبببببح مناسبببببب وان مسبببببألة ا رتفبببببا  سبببببتنتهً  ببببب ح أٌبببببام وسبببببٌعود السبببببعر 

 رز.دو  100لكح  1470إلى  1450بٌن 

و بببببب ح األسبببببببوعٌن الماضببببببٌٌن  تببببببواترت معلومببببببات وانبببببببا  عببببببن زٌببببببارط مرتمبببببببة لببببببرئٌس الببببببوزرا  دمحم  ببببببٌا  

 السودانً  دون تأكٌد رسمً به ا ال دد.

 بببببً ت بببببرٌحات متلفبببببزط تابعتهبببببا )بغبببببداد الٌبببببوم(  ٌبببببوم  ورأى زعبببببٌم ائبببببت ف دولبببببة المبببببانون نبببببوري المبببببالكً  

متربطببببببة بوجببببببود تهرٌببببببب للعملببببببة ال ببببببعبةز  مبٌنببببببا ان  أمببببببس السبببببببت  أن زأزمببببببة الببببببدو ر سببببببتطوح وهببببببً

 زالحح الوحٌد ألزمة الدو ر هو التفاو  مع الجانب األمٌركًز.
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  رطة الب رط تك ف حمٌمة ولو  زم اجرط ع ائرٌةز

 

السومرٌة نٌوز/  نفت لٌادط  رطة الب رط  األحد  ولو  زم اجرط ع ائرٌةز  مالً المحا ظة.

بٌبببببان  زانت بببببر علبببببى موالبببببع التوا بببببح ا جتمببببباعً ممطبببببع  ٌبببببدٌو لبببببدٌم علبببببى انببببب  حبببببدث ولالبببببت ال بببببرطة  بببببً 

 ا ن لم اجرط ع ائرٌة مسلحة  مالً المحا ظة است دمت  ٌها اسلحة  فٌفة ومتوسطةز.

  

وأضبببببببا ت زننبببببببوه ان الممطبببببببع لبببببببدٌم ونهٌبببببببب بوسبببببببائح اإلعببببببب م والمبببببببواطنٌن الكبببببببرام ا ببببببب  المعلومبببببببات مبببببببن 

لحبببببببب ر  ببببببببً الن ببببببببرز  معتبببببببببرط أن زهنالببببببببن مغرضببببببببٌن ٌحبببببببباولون ت ببببببببوٌ  الم ببببببببادر الموثولببببببببة وتببببببببو ً ا

 ال ورط الحمٌمٌة لمحا ظة الب رط الفٌحا ز.

 

 م دداا على نزاهة العمح.. وزٌر الدا لٌة ٌزور مدٌرٌة تحمٌك األدلة الجنائٌة

 /الفرات نٌوز  ائٌة.عبد األمٌر ال مري  الٌوم األحد  مدٌرٌة تحمٌك األدلة الجن زار وزٌر الدا لٌة

ا بحضببببببور وكٌببببببح الببببببوزارط ل بببببباون ال ببببببرطة  واسببببببتمع  :زحٌث عمببببببد ال ببببببمريو كببببببر بٌببببببان لمكتببببببب   اجتماعببببببا

 الى  ر  موجز عن أهم الواجبات التً تموم بها ه ه المدٌرٌة  والمعولات التً تعتر  عملهاز.

تواجههببببببا المدٌرٌببببببة بهببببببدف إنجبببببباز مهامهببببببا علببببببى وامببببببر ال ببببببمري زبحببببببح جمٌببببببع المعولببببببات والم بببببباكح التببببببً 

 أتم وج ز.

ال بببببمري جولبببببة مٌدانٌبببببة  بببببً جمٌبببببع ألسبببببام و بببببعب هببببب ه المدٌرٌبببببة  واسبببببتمع البببببى  بببببر  مف بببببح  كمبببببا اجبببببرى

عببببببن عمببببببح كببببببح لسببببببم  ماكببببببداا علببببببى زالتعبببببباون مببببببع المببببببراجعٌن وتبسببببببٌط اإلجببببببرا ات وإعطببببببا  المببببببواطنٌن 

 اسم وسمعة وزارط الدا لٌةز.حمولهمز  م دداا على زنزاهة العمح بما ٌلٌك ب
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 البنن الدولً ٌتولع تباطا النمو ا لت ادي العالمً   ح عامٌن

ان فبببببببا  النمبببببببو ك بببببببف رئبببببببٌس البنبببببببن البببببببدولً دٌفٌبببببببد مالبببببببباس  الٌبببببببوم ا حبببببببد  عبببببببن تولعببببببب    /وكبببببببا ت

  بسببببببببب اسبببببببتمرار التضببببببب م وان فبببببببا  2024و 2023ا لت بببببببادي العبببببببالمً  بببببببً الفتبببببببرط مبببببببا ببببببببٌن عبببببببامً 

ونملت وكالببببببة زنو وسببببببتًز عببببببن مالببببببباس لولبببببب : زأعتمببببببد أنبببببب  سببببببٌكون تببببببباطاا طوٌببببببح األمببببببد.. ا سببببببتثمار.

إلبببببى األمببببببام السببببببب هبببببو اسبببببتمرار التضببببب م  وان فببببببا  ا سبببببتثمار الجدٌبببببد الببببب ي ٌحببببببدث بالفعبببببح  إ ا نظبببببرت 

  سببببببٌتكون تببببببباطا  ببببببً 2024-2023لمببببببدط عببببببام أو عببببببامٌن   مببببببن ال ببببببعب أن تببببببرى انتعا ببببببا كبٌببببببرا..  ببببببً 

كما حببببببث دوح العببببببالم  علببببببى إنفبببببباق أموالهببببببا ب ببببببكح أكثببببببر كفببببببا ط  لببببببائ : زعلببببببٌكم  ببببببد التنمٌببببببة ا لت ببببببادٌةز.

المنتبببببببدى ا لت بببببببادي  و ً ولبببببببت سبببببببابك  تولبببببببع أكثبببببببر مبببببببن ن بببببببف ا لت بببببببادٌٌن الببببببببارزٌن  بببببببًاألحزمبببببببةز.

مواجهبببببببة مسبببببببتوٌات التضببببببب م المرتفعبببببببة  ببببببب ح العبببببببام الجببببببباري  أوروببببببببا ز أن توا بببببببحدا بببببببوس" العبببببببالمً

نتببببببدى: ز ٌمببببببا ٌتعلببببببك بالتضبببببب م ٌببببببرى كبببببببار ا لت ببببببادٌٌن وجببببببود  رولببببببات كبٌببببببرط وو مببببببا لبٌببببببان الم.2023

نحبببببو  2023 بببببً العبببببام  أوروببببببا ببببببٌن المنببببباطك  وتبلبببببق نسببببببة ال ببببببرا  الببببب ٌن ٌتولعبببببون تضببببب ما مرتفعبببببا  بببببً

 %ز.57

 

 د البٌ .. التجارط العرالٌة تعلن دعم مواد أ رىبع

 بببببفك نٌبببببوز/ أعلنبببببت ال بببببركة العامبببببة لتجبببببارط المبببببواد الغ ائٌبببببة  بببببً وزارط التجبببببارط  ٌبببببوم األحبببببد  لبببببرب إطببببب ق 

مبببببواد مدعومبببببة أ بببببرى بعبببببد مبا بببببرتها ببٌبببببع ببببببٌ  المائبببببدط  ماكبببببدط أن هببببب ا البببببدعم ٌ بببببمح عمبببببوم محا ظبببببات 

عببببببام ال ببببببركة  طالببببببب الحمببببببدانً  لوكالببببببة  ببببببفك نٌببببببوز  إنبببببب  زتمببببببت ولبببببباح معبببببباون مببببببدٌر   الببببببب د بالتتببببببابع

المبا ببببببرط بتجهٌببببببز بعبببببب  مجمعببببببات المطببببببع المتعلمببببببة بالسببببببلة الغ ائٌببببببة للرعاٌببببببة ا جتماعٌببببببة بمببببببادط بببببببٌ  

المائبببببدطز  مبٌنبببببا أن زهببببب ا الببببببٌ  ٌببببببا  بأسبببببعار مدعومبببببة  بببببً مركبببببز مبٌعبببببات الحرٌبببببة ببببببالكرل  و بببببً مجمبببببع 

وأضببببببباف الحمبببببببدانً  أن  بببببببً محا ظبببببببات النجبببببببف ومٌسبببببببان و ي لارز. اإلمبببببببام علبببببببً  بببببببً الر بببببببا ة  وكببببببب لن

زهببببب ه لٌسبببببت المبببببرط األولبببببى ولبببببن تكبببببون األ ٌبببببرط  حٌبببببث سبببببٌتم تجهٌبببببز األسبببببواق المحلٌبببببة والمبببببواطنٌن بمبببببادط 

بببببببٌ  المائببببببدط بأسببببببعار ممبولببببببة وزهٌببببببدط  ببببببً كببببببح أنحببببببا  الببببببب د بببببببالتوالً والتتببببببابعز  م ببببببٌرا إلببببببى زلببببببرب 

وأعلنببببببت وزارط التجببببببارط  الٌببببببوم األحببببببد  المبا ببببببرط لمببببببواد للمواطنٌنز.إطبببببب ق  طببببببوط دعببببببم أ ببببببرى لبببببببع  ا

ببٌبببببع مبببببادط ببببببٌ  المائبببببدط  بببببً عبببببدد مبببببن المراكبببببز  بببببً العا بببببمة بغبببببداد إسبببببهاما منهبببببا  بببببً  فببببب  أسبببببعار 

ٌ بببببار المبببببواد الغ ائٌبببببة التبببببً  بببببهدت ارتفاعبببببا  بببببً ا ونبببببة األ ٌبببببرط مبببببع ان فبببببا  لٌمبببببة البببببدٌنار مماببببببح الدو ر.

آ ف  8لمائبببببدط لبببببد ارتفعبببببت  بببببً أسبببببواق البببببب د كا بببببة لت بببببح سبببببعر الطبمبببببة الواحبببببدط إلبببببى إلبببببى أن مبببببادط ببببببٌ  ا

 دٌنار عرالً.

 

https://www.alsumaria.tv/source-details/298/%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://www.alsumaria.tv/Entity/1063687834/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/1063687834/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/1063687834/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/123748/%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%B3/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/123748/%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%B3/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/44149/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/44149/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/ar/


 

  2023-1-23/  نثين اال

 151العدد / 

19 
 

 

 

 

 لبنان.. لطا  التعلٌم ٌواج  كارثة مع توا ح إضراب المعلمٌن

روسٌا الٌوم/  ٌتوا ح إضراب المعلمٌن  ً لبنان لٌبمى األطفاح والت مٌ  دون دارسة.

األبنببببببا   ببببببً مببببببدارس  ا ببببببة بسبببببببب ارتفببببببا  الرسببببببوم  لتتفببببببالم أزمببببببة وتعجببببببز  البٌببببببة األسببببببر عببببببن تسببببببجٌح 

 لطا  التعلٌم  ً لبنان إلى جانب  ٌرها من األزمات السٌاسٌة وا جتماعٌة وا لت ادٌة.

 

 التملبات الجوٌة تربن حركة الموانئ الكوٌتٌة

مالتبببببا  بببببً ث ثبببببة مبببببوائً بسببببببب تملببببببات أولفبببببت ماسسبببببة المبببببوانئ الكوٌتٌبببببة الم حبببببة البحرٌبببببة   سبببببكاي نٌبببببوز/

 األحواح الجوٌة.

مبببببببببوائً  األحبببببببببد  تولبببببببببف حركبببببببببة الم حبببببببببة البحرٌبببببببببة مولتبببببببببا  بببببببببً   ٌبببببببببومالمبببببببببوانئ الكوٌتٌبببببببببة وأعلنبببببببببت

   بسبب تملبات األحواح الجوٌة.الدوحةو ال عٌبةو ال وٌل

 ببببببً  حركببببببة الم حببببببة ولالببببببت الماسسببببببة  ببببببً بٌببببببان نملتبببببب  وكالببببببة األنبببببببا  الكوٌتٌببببببة )كونببببببا(  إنهببببببا أتمفببببببت 

منبببببب  السبببببباعة الثامنببببببة  ببببببباحا  بحسببببببب التولٌببببببت المحلببببببً  إثببببببر تببببببدنً مسببببببتوى الراٌببببببة  المببببببوانئ الث ثببببببة

 األ مٌة  وحر ا منها على س مة الم حة البحرٌة والطوالم ومن  ت الموانئ التابعة لهاز.

كٌلبببببومترا(  بببببً  55عمبببببدط )نحبببببو  30عن سبببببرعة الرٌببببباح وعبببببزت تولبببببف حركبببببة الم حبببببة البحرٌبببببة  إلبببببى زٌبببببادط

 .ارتفا  األموا الساعة و

وكانببببببت إدارط األر بببببباد الجوٌببببببة أعلنببببببت اسببببببتمرار تببببببأثر الببببببب د بالرٌببببببا  ال ببببببمالٌة الغربٌببببببة الحببببببارط الن ببببببطة  

سببببببباعة  م بببببببحوبة بهببببببببات لوٌبببببببة وسبببببببرٌعة مثٌبببببببرط للغببببببببار كٌلبببببببومتراا  بببببببً ال 70السبببببببرعة والتبببببببً تتجببببببباوز 

ا  ً النهار وتمح معها الراٌة األ مٌة إلى ألح  .مستوى   و ا

 

 

 

 

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A6+%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9&contentId=1590670
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D9%8A%D8%AE&contentId=1590670
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D9%8A%D8%AE&contentId=1590670
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D9%8A%D8%AE&contentId=1590670
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D9%8A%D8%A8%D8%A9&contentId=1590670
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9&contentId=1590670
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A9&contentId=1590670
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD&contentId=1590670
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC&contentId=1590670
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روسٌا تكثف ل فها لموالع أوكرانٌة وكٌٌف تأسف ل  زترددز الدوح الغربٌة  ً إمدادها 

 بدبابات ثمٌلة

موالبببببببع  بببببببرق أوكرانٌبببببببا أعلنبببببببت وزارط البببببببد ا  الروسبببببببٌة السببببببببت أنهبببببببا  بببببببنت هجومبببببببا علبببببببى  ٢٤ بببببببرانس  /

 بببببار   بببببط المواجهبببببة الرئٌسبببببً  بببببً منطمبببببة دونبببببباس ال بببببناعٌة  لببببباح مسببببباولون ومحللبببببون إنببببب  ٌسبببببتهدف 

زٌببببببادط العببببببب  علببببببى د اعببببببات كٌٌببببببف ومنعهببببببا مببببببن اسببببببتعادط األراضببببببً. ٌببببببأتً  لببببببن  ببببببً ولببببببت أعربببببببت  ٌبببببب  

ٌلبببببة ر ببببببم د عببببببات أوكرانٌبببببا عببببببن أسبببببفها إزا  مببببببا و ببببببفت  زتبببببرددز الببببببدوح الغربٌببببببة  بببببً إمببببببدادها بببببببدبابات ثم

نفببببببببب  الجبببببببببٌ  الروسبببببببببً األسبببببببببلحة الجدٌبببببببببدط الضببببببببب مة التبببببببببً أعلبببببببببن الحلفبببببببببا عن إرسبببببببببالها إلبببببببببى كٌٌف.

اسبببببببتهد ت منببببببباطك  بببببببرق أوكرانٌبببببببا مكنتببببببب  مبببببببن السبببببببٌطرط علبببببببى زموالبببببببع  زعملٌبببببببات هجومٌبببببببةز السببببببببت

ممٌببببببزطز علببببببى طببببببوح  ببببببط جبهببببببة زابورٌجٌببببببا  وهببببببو مببببببا و ببببببف  مسبببببباولون عسببببببكرٌون أوكرانٌببببببون بأنبببببب  

ومنبببببب   ببببببن أوكرانٌببببببا هجومببببببا مضببببببادا جرٌئببببببا  ببببببً أوا ببببببر أ سببببببطس/ آب  تركببببببز المتبببببباح  ببببببً دونببببببباس مبالغة.

لو انسبببببن ودونٌتسبببببن التبببببً تسبببببٌطر علٌهبببببا روسبببببٌا جزئٌبببببا والتبببببً تمبببببوح موسبببببكو  التبببببً ت بببببمح معظبببببم منببببباطك

ولببببببباح أولكسبببببببندر سبببببببتارول حببببببباكم منطمبببببببة زابورٌجٌبببببببا بجنبببببببوب  بببببببرق أوكرانٌبببببببا علبببببببى إنهبببببببا ضبببببببمتها إلٌها.

هجومببببببببا منبببببببباطك  113مببببببببرط  بببببببب ح الٌببببببببوم مببببببببع اسببببببببتهداف  166تٌلٌغببببببببرام إن روسببببببببٌا ل ببببببببفت المنطمببببببببة 

ولاح دمٌتببببببرو حببببببٌن تمببببببوح روسببببببٌا إنهببببببا   تسببببببتهدف المببببببدنٌٌن. مأهولببببببة ممببببببا أدى إلببببببى ممتببببببح مببببببدنً.  ببببببً

هجومببببببا  ببببببً المنطمببببببة  115ت ٌفٌتسببببببكً حبببببباكم منطمببببببة سببببببومً علببببببى تلغببببببرام إن المببببببوات الروسببببببٌة  ببببببنت 

عامببببببا أ ببببببٌب ودةمببببببر عببببببدد مببببببن  17وأضبببببباف أن  ببببببابا عمببببببره المتا مببببببة لروسببببببٌا  ببببببً  ببببببماح  ببببببرق أوكرانٌا.

 المنازح ومن  ت للبنٌة التحتٌة.

 بالمثح  ً حاح أدر  البرلمان األوروبً الحرس الثوري على لائمة اإلرهاب سترد إٌران

لبببببببباح وزٌببببببببر ال ارجٌببببببببة اإلٌرانببببببببً أمٌببببببببر عبببببببببداللهٌان األحببببببببد إن ببببببببب ده سببببببببترد بالمثببببببببح  ببببببببً  ٢٤ ببببببببرانس  /

أدر  البرلمببببببان األوروبببببببً الحببببببرس الثببببببوري علببببببى المائمببببببة السببببببودا  للمنظمببببببات زاإلرهابٌببببببةز و ببببببر   حبببببباح

لٌبببببب . ولببببببم ٌسببببببتبعد الدبلوماسببببببً اإلٌرانببببببً أن تت بببببب  الجمهورٌببببببة اإلسبببببب مٌة  طببببببوات أ ببببببرى مثببببببح عموبببببببات ع

أو حتبببببى طبببببرد مفت بببببً الوكالبببببة الدولٌبببببة للطالبببببة ال رٌبببببة مبببببن  ا نسبببببحاب مبببببن معاهبببببدط عبببببدم ا نت بببببار النبببببووي

هببببببببددت إٌبببببببران األحببببببببد ببببببببالرد بالمثببببببببح  بببببببً حبببببببباح  بببببببّوت البرلمببببببببان األوروببببببببً ل ببببببببالح من ببببببب تها النووٌة.

علببببببى المائمببببببة السببببببودا  للمنظمببببببات زاإلرهابٌببببببةز والببببببدعوط لفببببببر  عموبببببببات علٌبببببب    الحببببببرس الثببببببوري إدرا 

 ً هببببب ا ال بببببأن  كتبببببب أمٌبببببر عببببببداللهٌان علبببببى تبببببوٌتر عببببببداللهٌان.حسببببببما لببببباح وزٌبببببر  ارجٌتهبببببا حسبببببٌن أمٌبببببر 

بببببببأن مجلببببببس ال ببببببورى )البرلمببببببان( اإلٌرانببببببً زٌعتببببببزم وضببببببع أطببببببراف مببببببن جٌببببببو  الببببببدوح األوروبٌببببببة علببببببى 

لائمبببببة اإلرهببببببابز. و ببببببدد علببببببى أن زالببببببرد )سببببببٌكون( بالمثببببببحز  مكببببببررا أن زالبرلمببببببان األوروبببببببً أطلببببببك النببببببار 

 على نفس ز بالت وٌت ضد الحرس.

 

https://www.france24.com/ar/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/20230121-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B4%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%B2%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/20230121-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D9%91%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D8%A3-%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9

