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6.)ص رئيس مجلس النهاب يستقبل محافظ البنك المركزي  (..)مهقع مجلس النهاب) 

6.)ص العراق يترأس االتحاد البرلماني العربي  (..)مهقع مجلس النهاب) 

سالالالالالالالني.. المنالالالالالالالدالهي : الهقالالالالالالالا  الدينيالالالالالالال  لنالالالالالالالا مسالالالالالالال هلي  خالالالالالالالبل اسالالالالالالالتقبالل رئالالالالالالاليس ديالالالالالالالها  الهقالالالالالالال  ال  

مهقالالالالالالالع مجلالالالالالالالس (..)7.)صكبيالالالالالالالرر فالالالالالالالي نوالالالالالالالر رهر التالالالالالالالاخي هتةالالالالالالالحي  االفكالالالالالالالار المت رفالالالالالالال  هالخا ئالالالالالالال 

 (النهاب

عبالالالالالدث يبحالالالالاله مالالالالالع رئالالالالاليس ميئالالالالال  النزامالالالالال  ا تحاديالالالالال  دعالالالالال   ها لنائالالالالالب رئالالالالاليس مجلالالالالالس النالالالالالهاب د.والالالالالاخ  

 مهقالالالالالالع(..)7.)صنالالالالالالزر الرقابيالالالالالال الجنالالالالالالهد هالمسالالالالالالاعي اله نيالالالالالال  لمكافحالالالالالال  ال سالالالالالالاد  هت الالالالالالهير عمالالالالالالل الج

 (مجلس النهاب

المهازنالالالالالال .. عاالالالالالاله القانهنيالالالالالال  النيابيالالالالالال  عالالالالالالار  الحمالالالالالالامي يكوالالالالالال  امالالالالالال  القالالالالالالهاني  علالالالالالال   اهلالالالالالال   بيننالالالالالالا  

 (المعلهم  هكال (..)8.)صالبرلما 

علالالالالالالالي تركالالالالالالالي الجمالالالالالالالالي: القالالالالالالالهاو المنيالالالالالالال  اعتقلالالالالالالالو هقتلالالالالالالالو دهاعالالالالالالال  هاليهجالالالالالالالد مايسالالالالالالالم   النائالالالالالالالب  

 (المعلهم  هكال (..)8.)ص""المغيبي 

9.)صدمحم الزيالالالالالالالادي يبوالالالالالالالخص أسالالالالالالالباب تالالالالالالالاخير تحديالالالالالالالد أسالالالالالالالعار الالالالالالالالن   بالمهازنالالالالالالال  النائالالالالالالالب  (..) هكالالالالالالالال 

 (المعلهم 

جاسالالالالالالالالال  الع الالالالالالالالالهاني يالالالالالالالالالرب  بالالالالالالالالالي  دهر الحكهمالالالالالالالالالاو السالالالالالالالالالابق  هالسالالالالالالالالالهداني بوالالالالالالالالالا  أزمالالالالالالالالال   النائالالالالالالالالالب  

 (المعلهم  هكال (..)9.)صالكنرباء

رفيالالالالالالالالالالالح اةالالالالالالالالالالالالحي يتحالالالالالالالالالالالده عالالالالالالالالالالال  تهافالالالالالالالالالالالح سياسالالالالالالالالالالالي بوالالالالالالالالالالالا  انتخابالالالالالالالالالالالاو مجالالالالالالالالالالالالس  النائالالالالالالالالالالالب  

 (المعلهم  هكال (..)10.)صالمحافظاو

علالالالالالالالالالالالالالالي الزبيالالالالالالالالالالالالالالدي: جميالالالالالالالالالالالالالالع الكتالالالالالالالالالالالالالالل الكبيالالالالالالالالالالالالالالرر ال ت يالالالالالالالالالالالالالالد اجالالالالالالالالالالالالالالراء االنتخابالالالالالالالالالالالالالالاو  لنائالالالالالالالالالالالالالالبا  

 (المعلهم  هكال (..)10.)صالمبكرر
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.)رئالالالالالاليس الجمنهريالالالالالال  يالالالالالالدعه لتوالالالالالالكيل مجلالالالالالالس أعلالالالالالال   دارر المالالالالالال  المالالالالالالائي العراقالالالالالالي  والالالالالال ح (..)11ص

 (نيهز

11.)صرويد هالسهداني ي كدا  ارهرر ا سراع بإقرار المهازن   (..)السهمري  نيهز) 

12.)صالحيار في نينهى" عل   اهل  مسعهد بارزاني هالنجي ي  (..)و ح نيهز) 

هي يحالالالالالالالالالالالالالار حكهمالالالالالالالالالالالالال  السالالالالالالالالالالالالالهداني هيتحالالالالالالالالالالالالالده عالالالالالالالالالالالالال  أزمالالالالالالالالالالالالال  الكنربالالالالالالالالالالالالالاء هارت الالالالالالالالالالالالالاع عالالالالالالالالالالالالالب  

 (نيهز السهمري (..)12.)صالدهالر

13.)صبالالالالالالارزاني يالالالالالالرد علالالالالالال  ادعالالالالالالاء االتحالالالالالالاد الكردسالالالالالالتاني بوالالالالالالا  حةالالالالالالار السالالالالالالليماني   (..)  السالالالالالالهمري

 (نيهز

رر علالالالالالالالالالالالال  ائالالالالالالالالالالالالتب  المالالالالالالالالالالالالالكي: أمريكالالالالالالالالالالالالا مديهنالالالالالالالالالالالال  هاالالالالالالالالالالالالعي  .. حكهمالالالالالالالالالالالال  السالالالالالالالالالالالالهداني قالالالالالالالالالالالالاد  

 (المعلهم هكال  (..)15.)صا نتاج

العالالالالالالالالالالالالالراق ينالالالالالالالالالالالالالال منةالالالالالالالالالالالالالبي  فالالالالالالالالالالالالالي هكالالالالالالالالالالالالالال  ال اقالالالالالالالالالالالالال  المتجالالالالالالالالالالالالالددر هالجمعيالالالالالالالالالالالالال  العمهميالالالالالالالالالالالالال    

 (و ح نيهز(..)15.)صللهكال 

16.)صالتحاد ما زال مستمراالديمقرا ي: خبفنا مع ا  (..)  المعلهم هكال) 
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فالالالالالالالالالالالالي .الالالالالالالالالالالالبه محافظالالالالالالالالالالالالاو.. حالالالالالالالالالالالالهاده دمالالالالالالالالالالالالس هحالالالالالالالالالالالالرق هةالالالالالالالالالالالالعح تالالالالالالالالالالالالهدي بحيالالالالالالالالالالالالار .ب.الالالالالالالالالالالال    

 (و ح نيهز(..)17.)صأوخاص

17.)صاندالع حريح داخل فندق هس  بغداد  (..)  المعلهم هكال) 

 

 

 

 

18.)صانخ اض أسعار ةر  الدهالر في أسهاق العراق اليه   (..)السهمري  نيهز) 

.)ارت الالالالالالاع ةالالالالالالادراو الالالالالالالن   العراقيالالالالالال  الالالالالالال  المةالالالالالالافي الةالالالالالاليني  المسالالالالالالتقل  خالالالالالالبل عالالالالالالا   والالالالالال ح (..)18ص

 (نيهز
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19.)صجنهد سهريي  بقة  ونتل "النةرر" 3حميمي  يعل  مقتل   (..)نهفهستي) 

19.)صالسعهدي .. ارت اع المتهس  السنهي للتاخ   (..) رهسيا اليه) 

 

 

 

 

20.)صهق السهد لل ائرر المنكهب  في النيبالالع.هر عل  الةند  (..)سكاي نيهز) 

20.)صبسبب أهكرانيا.. تهق  حرك  الس   في مايح البهس هر  (..)سكاي نيهز) 
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  رئيس مجلس النهاب يستقبل محافظ البنك المركزي

 

اسالالالالالالالتقبل رئالالالالالالاليس مجلالالالالالالالس النالالالالالالالهاب دمحم الحلبهسالالالالالالالي  اليالالالالالالاله  الحالالالالالالالد  محالالالالالالالافظ  البنالالالالالالالك   /هابنالالالالالالالمجلالالالالالالالس المهقالالالالالالالع 

ر سالالالالالالاء هنالالالالالالهاب ر سالالالالالالاء لجنتالالالالالالي الماليالالالالالال  هاالقتةالالالالالالاد المركالالالالالالزي السالالالالالاليد مةالالالالالال     الالالالالالالب مخيالالالالالال   بحاالالالالالالهر 

هاسالالالالالالالتمع سالالالالالالاليادتل  خالالالالالالالبل اللقالالالالالالالاء  يلالالالالالالال  والالالالالالالرر م ةالالالالالالالل عالالالالالالال  ا جالالالالالالالراءاو التالالالالالالالي انتنجنالالالالالالالا البنالالالالالالالك النيابيتي .

المركالالالالالالزي فالالالالالالي تنظالالالالالالي  الق الالالالالالاع االقتةالالالالالالادي اي الةالالالالالالل  بتالالالالالالداهل العملالالالالالال  الجنبيالالالالالال   سالالالالالالهاء البيالالالالالالع النقالالالالالالدي أه 

مالالالالالالا اتخالالالالالالاك البنالالالالالالك المركالالالالالالزي مالالالالالال  خ الالالالالالهاو همالالالالالالا سالالالالالاليتخاك تمهيالالالالالالل التجالالالالالالارر الخارجيالالالالالال   كمالالالالالالا أهاالالالالالال  المحالالالالالالافظ 

لتخ الالالالالالي مالالالالالالاك الموالالالالالالكل   م كالالالالالالداه أننالالالالالالا هقتيالالالالالال  هسالالالالالاليت  تجاهزمالالالالالالا حالالالالالالال ترسالالالالالالي  السالالالالالالس التالالالالالالي تالالالالالال  بنا مالالالالالالا 

 لمعالجتنا.

هأكالالالالالالد رئالالالالالاليس مجلالالالالالالس النالالالالالالهاب أ  المجلالالالالالالس يالالالالالالدع  البنالالالالالالك المركالالالالالالزي العراقالالالالالالي فالالالالالالي خ هاتالالالالالالل لمعالجالالالالالال  ارت الالالالالالاع 

االالالالالالرهرر هاالالالالالالع الحلالالالالالالهل التنظيميالالالالالال  التالالالالالالي تعالالالالالالال  الظالالالالالالهامر  يالالالالالالر سالالالالالالعر ةالالالالالالر  الالالالالالالدهالر  مالالالالالالع التاكيالالالالالالد علالالالالالال  

ه يلالالالالالالال  ت نالالالالالالال  التحالالالالالالالدياو التالالالالالالالي تهاجالالالالالالالل السالالالالالالالل   النقديالالالالالالال   ه  داعيالالالالالالالا المنظمالالالالالالال  فالالالالالالالي النوالالالالالالالا  االقتةالالالالالالالادي عمهمالالالالالالالا

 هارهرر يسناد يجراءاتنا م  الجناو المعني  في الدهل .

 

  العراق يترأس االتحاد البرلماني العربي

البرلمالالالالالالاني العربالالالالالالي  حيالالالالالاله انتقلالالالالالالو رئاسالالالالالال  االتحالالالالالالاد يلالالالالالال  تالالالالالالرأس العالالالالالالراق االتحالالالالالالاد   /هابنالالالالالالمجلالالالالالالس المهقالالالالالالع 

ه لبتحالالالالالاد اعتبالالالالالاراه مالالالالال  التاسالالالالالع مالالالالال  والالالالالنر  العالالالالالراق  هتالالالالال  تكليالالالالال  رئالالالالاليس مجلالالالالالس النالالالالالهاب دمحم الحلبهسالالالالالي رئيسالالالالالا

 كانه  ال.اني.

والالالالالالبا  أعمالالالالالالال المالالالالالال تمر الرابالالالالالالع هال.ب.الالالالالالي   26والالالالالالبا  هلغايالالالالالال   23هستستاالالالالالالي  بغالالالالالالداد اعتبالالالالالالاراه مالالالالالال  يالالالالالاله  

عربالالالالالالالي هاللجالالالالالالالا  المةالالالالالالالاحب  بموالالالالالالالارك  ر سالالالالالالالاء مجالالالالالالالالس هبرلمانالالالالالالالاو الالالالالالالالدهل العربيالالالالالالال  لبتحالالالالالالالاد البرلمالالالالالالالاني ال

العاالالالالالاء فالالالالالي االتحالالالالالاد  ياالالالالالاف ه يلالالالالال  العديالالالالالد مالالالالال  المنظمالالالالالاو هالم سسالالالالالاو البرلمانيالالالالال  التالالالالالي لنالالالالالا ةالالالالال   مراقالالالالالب 

 باالتحاد.
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خبل استقبالل رئيس ديها  الهق  السني.. المندالهي : الهقا  الديني  لنا مس هلي  كبيرر 

  في نور رهر التاخي هتةحي  االفكار المت رف  هالخا ئ 

هةالالالالالالالال  السالالالالالالالاليد محسالالالالالالالال  المنالالالالالالالالدالهي النائالالالالالالالالب االهل لالالالالالالالالرئيس مجلالالالالالالالالس النالالالالالالالالهاب     /هابنالالالالالالالالمجلالالالالالالالالس المهقالالالالالالالالع 

لمعنالالالالالالالي الهل بنوالالالالالالالر رهر التالالالالالالالاخي هالتعالالالالالالالاي  مسالالالالالالال هلياو االهقالالالالالالالا  الدينيالالالالالالال  بالالالالالالالالكبيرر هالمنمالالالالالالال    كهننالالالالالالالا ا

السالالالالالاللمي علالالالالالال  اسالالالالالالاس المها نالالالالالال  هتةالالالالالالحي  الم الالالالالالامي  هاالفكالالالالالالار الخا ئالالالالالال  هنبالالالالالالا ال كالالالالالالر المت الالالالالالر  همحاربتالالالالالالل 

 بال كر االنساني الةحي  .

  رئالالالالالاليس ديالالالالالالها  الهقالالالالالال   2023كالالالالالالانه  ال.الالالالالالاني  -15جالالالالالالاء الالالالالالالك خالالالالالالبل اسالالالالالالتقبالل فالالالالالالي مكتبالالالالالالل اليالالالالالاله  الحالالالالالالد 

هبحاالالالالالالالهر رئالالالالالالاليس هاعاالالالالالالالاء لجنالالالالالالال  االهقالالالالالالالا  هالعوالالالالالالالائر هعالالالالالالالدد مالالالالالالال  السالالالالالالالادر السالالالالالالالني موالالالالالالالعا  الخزرجالالالالالالالي   

 النهاب .

هدعالالالالالالا المنالالالالالالدالهي يلالالالالالال  زيالالالالالالادر االمتمالالالالالالا  بالالالالالالالمرافح السالالالالالالياحي  الدينيالالالالالال  التالالالالالالي يتميالالالالالالز بنالالالالالالا البلالالالالالالد هاسالالالالالالت.مارما 

 بالوكل الةحي  هاالست ادر م  تجارب ناجح  لبعض البلدا  بناا الةدد .

بدث يبحه مع رئيس ميئ  النزام  ا تحادي  دع  نائب رئيس مجلس النهاب د.واخلها  ع

  الجنهد هالمساعي اله ني  لمكافح  ال ساد  هت هير عمل الجنزر الرقابي 

يسالالالالالالتقبل نائالالالالالالب رئالالالالالاليس مجلالالالالالالس النالالالالالالهاب العراقالالالالالالي د.والالالالالالاخلها  عبالالالالالالدث أحمالالالالالالد فالالالالالالي   /هابنالالالالالالمجلالالالالالالس المهقالالالالالالع 

حيالالالالالالالالدر رئالالالالالالاليس ميئالالالالالالالال  النزامالالالالالالالال  ا تحاديالالالالالالال  القااالالالالالالالالي  2023/1/15مكتبالالالالالالالل الرسالالالالالالالالمي ببغالالالالالالالداد اليالالالالالالالاله  الحالالالالالالالالد 

ه لالالالالالل التهفيالالالالالح هالسالالالالالداد  حنالالالالاله   هفالالالالالي بدايالالالالال  اللقالالالالالاء بالالالالالارك سالالالالاليادتل لالالالالالرئيس النيئالالالالال  تسالالالالالنمل منالالالالالا  عملالالالالالل متمنيالالالالالا

فالالالالالالالي أداء عملالالالالالالالل همسالالالالالالال هلياتل الكبيالالالالالالالرر  فيمالالالالالالالا قالالالالالالالد  حنالالالالالالاله  والالالالالالالكرك هتقالالالالالالالديرك لحسالالالالالالال  الاالالالالالالالياف  هح الالالالالالالاهر 

مل الالالالالالاو ا سالالالالالالتقبال هالترحيالالالالالالب  هتالالالالالال  مناقوالالالالالال  المهاالالالالالالهعاو هالقاالالالالالالايا المنمالالالالالال  التالالالالالالي تتعلالالالالالالح بالالالالالالالتحقيح فالالالالالالي 

 ال سالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاد  بقالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاه لحكالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا  القالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالانه  هيعتمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاد الوالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال افي .

نائالالالالالب رئالالالالاليس المجلالالالالالس أكالالالالالد خالالالالالبل اللقالالالالالاء علالالالالال  مهاةالالالالالل  دعالالالالال  همسالالالالالاندر مجلالالالالالس النالالالالالهاب للجنالالالالالهد هالمسالالالالالاعي 

اله نيالالالالالالال  لمكافحالالالالالالال  ال سالالالالالالالاد  فاالالالالالالالبه عالالالالالالال  أمميالالالالالالال  يسالالالالالالالتمرار التنسالالالالالالاليح هالتعالالالالالالالاه  بالالالالالالالي  النيئالالالالالالال  هالم سسالالالالالالال  

نالالالالالالالع ال سالالالالالالالاد همحاسالالالالالالالب  الم سالالالالالالالدي  مسالالالالالالال هلي  تكامليالالالالالالال  تت لالالالالالالالب التوالالالالالالالريعي  هالسالالالالالالالل   القاالالالالالالالائي   هعمليالالالالالالال  م

تعالالالالالالالاه  جميالالالالالالالع م سسالالالالالالالاو الدهلالالالالالالال  هت الالالالالالالهير عمالالالالالالالل الجنالالالالالالالزر الرقابيالالالالالالال   هتن يالالالالالالالا البالالالالالالالرام  العامالالالالالالال  للتهعيالالالالالالال  

 رك عل  المجتمع .هالت.قي  ع  مخا ر آف  ال ساد هتداعياتل هآ.ا
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 اهل  كو  ام  القهاني  عل  عار  الحمامي يالقانهني  النيابي  عاه بيننا المهازن .. 

 البرلما 

كوالالالالالال و اللجنالالالالالال  القانهنيالالالالالال  النيابيالالالالالال   االحالالالالالالد  عالالالالالال  ابالالالالالالرز القالالالالالالهاني  التالالالالالالي تنتظالالالالالالر تةالالالالالالهيو   المعلهمالالالالالال /هكالالالالالالال  

مجلالالالالس النالالالالهاب فالالالالي الجلسالالالالاو المقبلالالالال   فيمالالالالا عالالالالزو تع الالالالل تمريالالالالر قالالالالانه  الالالالالن   هالغالالالالاز مالالالالع ا قلالالالالي  الالالالال  عالالالالد  

  الهةهل ال  تهافح السياسي.

لالالالالالالع /المعلهمالالالالالال / ي  "البرلمالالالالالالا  يركالالالالالالز اال  بكالالالالالالل لجانالالالالالالل  هقالالالالالالال عاالالالالالاله اللجنالالالالالال  عالالالالالالار  الحمالالالالالالامي فالالالالالالي حالالالالالالديه

لتنيئالالالالالال  الجالالالالالالهاء مالالالالالال  اجالالالالالالل التةالالالالالالهيو علالالالالالال  قالالالالالالانه  المهازنالالالالالال  العامالالالالالال  لتهقالالالالالال  العديالالالالالالد مالالالالالال  أمالالالالالالهر الدهلالالالالالال  

علينالالالالالالالا"  موالالالالالالاليرا الالالالالالالال  ا  "منالالالالالالالالك الك.يالالالالالالالر مالالالالالالال  القالالالالالالالهاني  المع لالالالالالالال  هالتالالالالالالالي تنتظالالالالالالالر توالالالالالالالريعنا بعالالالالالالالد اكمالالالالالالالال 

هتالالالالالالالابع  أ  "قالالالالالالالانه  الالالالالالالن   هالغالالالالالالالاز مالالالالالال  القالالالالالالالهاني  التالالالالالالالي ا".التعالالالالالالديبو البزمالالالالالالال  مالالالالالال  اللجالالالالالالالا  المختةالالالالالال  فين

يعمالالالالالالل مجلالالالالالالس النالالالالالالهاب علالالالالالال  اكمالنالالالالالالا مالالالالالال  اجالالالالالالل تمريالالالالالالرك فالالالالالالي الجلسالالالالالالاو المقبلالالالالالال "  الفتالالالالالالا الالالالالالال  ا  "القالالالالالالانه  

هكالالالالالا  يحتالالالالالاج الالالالالال  تهافالالالالالح سياسالالالالالي قبالالالالالل الوالالالالالرهع فالالالالالي اقالالالالالرارك  همالالالالالاا مالالالالالا يعمالالالالالل علالالالالال  تع يلالالالالالل لغايالالالالال  اال ".

 عنالالالالالالالهز  قالالالالالالالد انتقالالالالالالالد خالالالالالالالبل تةالالالالالالالري  سالالالالالالالابح لهكالالالالالالالال  / المعلهمالالالالالالال  /  رئالالالالالالاليس اللجنالالالالالالال  القانهنيالالالالالالال  النيابيالالالالالالال   دمحم

"رئالالالالالاليس مجلالالالالالالس النالالالالالالهاب دمحم الحلبهسالالالالالالي بسالالالالالالبب تلكالالالالالال  توالالالالالالريع القالالالالالالهاني  المنمالالالالالال   فيمالالالالالالا أوالالالالالالار الالالالالالال  هجالالالالالالهد 

  تداخل سياسي في قاي  توريع القهاني .

  

الجمالي: القهاو المني  اعتقلو هقتلو دهاع  هاليهجد مايسم  علي تركي النائب 

 "المغيبي "

اكالالالالالد النائالالالالالب عالالالالال  تحالالالالالال  ال الالالالالت  علالالالالالي تركالالالالالي الجمالالالالالالي  عالالالالالد  هجالالالالالهد ملالالالالال  لمالالالالالا يسالالالالالم  بالالالالالع  المعلهمالالالالال / هكالالالالالال  

يتحالالالالالالالد.ه  عالالالالالالال  مكالالالالالالالاا ملالالالالالالال  للحةالالالالالالالهل علالالالالالالال  دعالالالالالالال  "المغيبالالالالالالالي "  الفتالالالالالالالا الالالالالالالال  ا  الحلبهسالالالالالالالي همالالالالالالال  معالالالالالالالل 

الجمالالالالالالالامير  هي رحالالالالالالاله  ملالالالالالالال  همعانالالالالالالالار النالالالالالالالازحي  همخيمالالالالالالالاتن  مهجالالالالالالالهدر داخالالالالالالالل محافظالالالالالالالاتن  هليسالالالالالالالو فالالالالالالالي 

 محافظالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاو الهسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال  هالجنالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالهب.

هقالالالالالال الجمالالالالالالي لالالالالالع /المعلهمالالالالال /  ا  "اليهجالالالالالد ملالالالالال  يالالالالالدع  )ملالالالالال  المغيبالالالالالي ( همالالالالالاا االمالالالالالر ةالالالالالرحو بالالالالالل هاكدتالالالالالل 

ه  اا الهجالالالالالهد لنكالالالالالاا والالالالاليء علالالالالال  ارض الهاقالالالالالع بالالالالالل علالالالالال  العكالالالالالس منالالالالالاك ملالالالالال   قيالالالالالاداو سالالالالالني  متزنالالالالال  سياسالالالالاليا

 لالالالالالالالالالالالالالالالالالالدهاع  تالالالالالالالالالالالالالالالالالال  اعتقالالالالالالالالالالالالالالالالالالالن  هبعاالالالالالالالالالالالالالالالالالالن  قتالالالالالالالالالالالالالالالالالالل علالالالالالالالالالالالالالالالالالال  يالالالالالالالالالالالالالالالالالالد القالالالالالالالالالالالالالالالالالالهاو المنيالالالالالالالالالالالالالالالالالال ".

هأاالالالالالالالا  ا  "الحلبهسالالالالالالالي ه يالالالالالالالرك يعملالالالالالالاله  مالالالالالالالع قالالالالالالالرب اجالالالالالالالراء أي انتخابالالالالالالالاو علالالالالالالال  ا.الالالالالالالارر مكالالالالالالالاا مهاالالالالالالالهع 

   دعمنالالالالالالالال ".هيبالالالالالالالالدأه  بالالالالالالالالالدفاع عالالالالالالالال  مايسالالالالالالالالم  )المغيبالالالالالالالالي ( ال.الالالالالالالالارر ح يظالالالالالالالال  الجمالالالالالالالالامير هالحةالالالالالالالالهل علالالالالالالالال

هبالالالالالي  ا  "ا.الالالالالارر المهاالالالالالهع المالالالالالاكهر يتالالالالالزام  معالالالالالل  الالالالالرر ملالالالالال  النالالالالالازحي  الالالالالالاي يالالالالالراد منالالالالالل الحةالالالالالهل علالالالالال  

الالالالالالالدع  الجمالالالالالالاميري"  الفتالالالالالالا الالالالالالال  ا  "الحلبهسالالالالالالي اه والالالالالالخص اخالالالالالالر لديالالالالالالل  يالالالالالالرك علالالالالالال  عهائالالالالالالل النالالالالالالازحي  فالالالالالالا  

  مخيماتن  في ن س محافظاتن  هليسو في محافظاو الهس  هالجنهب".
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 يبوخص أسباب تاخير تحديد أسعار الن   بالمهازن  الزيادي دمحمالنائب 

والالالالالخص عاالالالالاله مجلالالالالالس النالالالالالهاب  دمحم الزيالالالالالادي  اليالالالالاله  االحالالالالالد  سالالالالالبب تالالالالالاخير تحديالالالالالد أسالالالالالعار  المعلهمالالالالال / هكالالالالالال  

الالالالالالالالن   فالالالالالالالي المهازنالالالالالالال   هفيمالالالالالالالا  الالالالالالالالب الحكهمالالالالالالال  با سالالالالالالالراع فالالالالالالالي ارسالالالالالالالال قالالالالالالالانه  المهازنالالالالالالال  االتحاديالالالالالالال  الالالالالالالال  

هقال الزيالالالالالادي فالالالالالي و الالالالالال  هجالالالالالهد الك.يالالالالالر مالالالالال  الموالالالالالاكل السياسالالالالالي  فالالالالالي المهازنالالالالال .البرلمالالالالالا  ليالالالالالت  يقرارمالالالالالا  ل الالالالال

حالالالالالالالديه لهكالالالالالالالال  / المعلهمالالالالالالال  /  ي  "تاالالالالالالالارب أسالالالالالالالعار الالالالالالالالن   الدهليالالالالالالال  بسالالالالالالالبب أجالالالالالالالهاء الوالالالالالالالتاء فالالالالالالالي أهرهبالالالالالالالا 

الهكرانيالالالالالال   تسالالالالالالببو فالالالالالالي التمنالالالالالالل بالالالالالالإقرار قالالالالالالانه  المهازنالالالالالال  لغالالالالالالرض تحديالالالالالالد  -هتالالالالالالداعياو الحالالالالالالرب الرهسالالالالالالي  

هأاالالالالالالالا   مبينالالالالالالالا ا  "منالالالالالالالاك الك.يالالالالالالالر مالالالالالالال  الموالالالالالالالاكل السياسالالالالالالالي  فالالالالالالالي قالالالالالالالانه  المهازن ".سالالالالالالالعر الالالالالالالالن   فينالالالالالالالا"  

"انخ الالالالالالاض أسالالالالالالعار الالالالالالالن   قالالالالالالد يالالالالالالدفع الحكهمالالالالالال  الالالالالالال  خيالالالالالالار رفالالالالالالع سالالالالالالعر الالالالالالالدهالر لالالالالالالدفع رهاتالالالالالالب المالالالالالالهظ ي "  

ه الب عاالالالالالاله مردفا:"حكهمالالالالالال  السالالالالالالهداني ااا اسالالالالالالتمرو علالالالالالال  مالالالالالالاا الالالالالالالنم  سالالالالالالتكه  والالالالالالبينل الالالالالالال  مالالالالالالا سالالالالالالبقتنا".

  بالالالالالالالالع"االسراع بالالالالالالالالإقرار المهازنالالالالالالالال  مالالالالالالالال  اجالالالالالالالالل العمالالالالالالالالل علالالالالالالالال  تقالالالالالالالالدي  الخالالالالالالالالدماو مجلالالالالالالالالس النالالالالالالالالهاب  الحكهمالالالالالالالال

للمالالالالالالها ني "  م كالالالالالالدا ا  "الالالالالالالدهرر الخامسالالالالالال  فالالالالالالي البرلمالالالالالالا  تختلالالالالالال  عالالالالالال  سالالالالالالابقتنا بسالالالالالالبب هجالالالالالالهد وخةالالالالالالياو 

يوالالالالالالالار الالالالالالالال  ا  اعالالالالالالالداد مسالالالالالالالهدر المهازنالالالالالالال   الالالالالالالال امالالالالالالالدك ك.يالالالالالالالراه السالالالالالالاليما أننالالالالالالالا داخالالالالالالالل أرهقالالالالالالال  مسالالالالالالالتقل  ك.يرر".

لك.الالالالالر مالالالالال  خمسالالالالال  أوالالالالالنر همالالالالاله مالالالالالا سالالالالالبب االالالالالجراه لالالالالالدى الوالالالالالعب العراقالالالالالي الالالالالالاي الحكهمالالالالال  هالالالالالالهزاراو المعنيالالالالال  

 ينتظرما "عل  احر م  الجمر" بعد  يابنا لك.ر م  عامي  متامبه با  تقد  لل هله من ع  بسي  .

 يرب  بي  دهر الحكهماو السابق  هالسهداني بوا  أزم  الكنرباء الع هانيجاس  النائب 

جلالالالالالالس النالالالالالالهاب  جاسالالالالالال  الع الالالالالالهاني  اليالالالالالاله  االحالالالالالالد  تهقيالالالالالالع العالالالالالالراق لمالالالالالالاكرر عالالالالالالد عاالالالالالاله م المعلهمالالالالالال / هكالالالالالالال  

ت الالالالالام  موالالالالالترك  مالالالالالع والالالالالرك  سالالالالاليمنز اللمانيالالالالال  "خ الالالالالهر ييجابيالالالالال " فالالالالالي مجالالالالالال ال اقالالالالال   فيمالالالالالا أكالالالالالد أ  الحكهمالالالالالاو 

ه لالالالالالال  تحسالالالالالال  أزمالالالالالال  الكنرباء. 20السالالالالالالابق  هخالالالالالالبل  هقالالالالالالال الع الالالالالالهاني فالالالالالالي حالالالالالالديه لهكالالالالالالال  / المعلهمالالالالالال  /  ي  عامالالالالالالا

اقبالالالالالال  جربالالالالالالو الك.يالالالالالالر مالالالالالال  الوالالالالالالركاو العالميالالالالالال  اال اننالالالالالالا لالالالالالال  تحسالالالالالال  أزمالالالالالال  الكنربالالالالالالاء منالالالالالالا "الحكهمالالالالالالاو المتع

عامالالالالالالاه"  الفتالالالالالالا الالالالالالال  أ  "تهقيالالالالالالع العالالالالالالراق لمالالالالالالاكرر ت الالالالالالام  موالالالالالالترك  مالالالالالالع والالالالالالرك  سالالالالالاليمنز اللمانيالالالالالال   20حالالالالالالهالي 

هأاالالالالالالالا   أ  "خ الالالالالالالهر رئالالالالالالاليس مجلالالالالالالالس الالالالالالالالهزراء دمحم والالالالالالالياع السالالالالالالالهداني خ الالالالالالالهر ييجابيالالالالالالال  فالالالالالالالي مجالالالالالالالال ال اق ".

د مالالالالالالع والالالالالالرك  سالالالالالاليمنز اللمانيالالالالالال   فالالالالالالي ظالالالالالالل التحالالالالالالدياو القائمالالالالالال  بمجالالالالالالال االقتةالالالالالالاد هالساسالالالالالالي   باتجالالالالالالاك التعاقالالالالالال

هأهاالالالالالال  عاالالالالالاله مجلالالالالالالس النالالالالالالهاب  أ  "والالالالالالرك  سالالالالالاليمنز اللمانيالالالالالال  نجحالالالالالالو فالالالالالالي عالالالالالالدر تعتبالالالالالالر جريئالالالالالال  همغامرر".

دهل هحسالالالالالالمو ملالالالالالال  الكنربالالالالالالاء فينالالالالالالا  همالالالالالال  الممكالالالالالال  أ  تنقالالالالالالل تلالالالالالالك التجربالالالالالال  داخالالالالالالل العالالالالالالراق هتننالالالالالالي أزمالالالالالال  

دد الع الالالالالالالهاني علالالالالالالال  "االالالالالالالرهرر اسالالالالالالالتقبلي  االقتةالالالالالالالاد العراقالالالالالالالي هالالالالالالالالاماب الالالالالالالال  مالالالالالالالا مالالالالالالاله هوالالالالالالالملالالالالالالال  ال اق ".

بةالالالالالالالالالال  المالالالالالالالالالها    مالالالالالالالالال  خالالالالالالالالالبل اسالالالالالالالالالتخدا  ال اقالالالالالالالالال  النظي الالالالالالالالال  هال الالالالالالالالالرق الحدي.الالالالالالالالال  فالالالالالالالالالي مجالالالالالالالالالال تالالالالالالالالالهفير 

هتالالالالالالالابع حدي.الالالالالالالل قالالالالالالالائبه  ي  "مجلالالالالالالالس النالالالالالالالهاب داعالالالالالالال  لخ الالالالالالالهر ت الالالالالالالهير ملالالالالالالال  الكنربالالالالالالالاء  هأي تحالالالالالالالرك الكنرباء".

هفي هقالالالالالالالو سالالالالالالالابح  أ.نالالالالالالالو عاالالالالالالاله لجنالالالالالالال  الكنربالالالالالالالاء اقالالالالالالالي هالمالالالالالالالها  ".يةالالالالالالالب فالالالالالالالي مةالالالالالالاللح  االقتةالالالالالالالاد العر

النيابيالالالالالال  سالالالالالالنيل  السالالالالالالل اني  علالالالالالال  خ الالالالالالهاو رئالالالالالاليس الالالالالالالهزراء دمحم والالالالالالياع السالالالالالالهداني بعالالالالالالد زيارتالالالالالالل الالالالالالال  بالالالالالالرلي  

هتهقيالالالالالع مالالالالالاكرر ت الالالالالالام  مالالالالالع والالالالالرك  سالالالالالاليمنز بوالالالالالا  الكنربالالالالالالاء  مبينالالالالال  ا  السالالالالالهداني هاالالالالالالع الخ الالالالالهاو الهلالالالالالال  

 ا التدخل االمريكي.العراق المزمن  بامنن لحل مواكل 
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 يتحده ع  تهافح سياسي بوا  انتخاباو مجالس المحافظاو رفيح اةالحينائب ال

أكالالالالد النائالالالالالب عالالالال  كتلالالالال  ال الالالالت  النيابيالالالالال  رفيالالالالح الةالالالالالحي  االحالالالالد  عالالالالال  هجالالالالهد تهافالالالالح سياسالالالالالي   المعلهمالالالال /هكالالالالال  

  الغالالالالالالالاء المجالالالالالالالالس يحتالالالالالالالاج الالالالالالالال  تعالالالالالالالديل دسالالالالالالالتهري.بوالالالالالالالا  انتخابالالالالالالالاو مجالالالالالالالالس المحافظالالالالالالالاو  موالالالالالالاليرا الالالالالالالال  ا  

هقالالالالالال الةالالالالالالحي فالالالالالي حالالالالالهار ا لعالالالالالو عليالالالالالل /المعلهمالالالالال /  ينالالالالالل "يهجالالالالالد تهافالالالالالح سياسالالالالالي بوالالالالالا  انتخابالالالالالاو مجالالالالالالس 

المحافظالالالالالالاو  باعتبالالالالالالار أ  تع يلنالالالالالالا فالالالالالالي ال تالالالالالالراو السالالالالالالابق  مخال الالالالالال  دسالالالالالالتهري  هال يمكالالالالالال  أ  تع الالالالالالل أك.الالالالالالر ممالالالالالالا 

  مالالالالالالالالال  هالحالالالالالالالالالزاب السياسالالالالالالالالالي  فالالالالالالالالالي يجرائنالالالالالالالالالا".ينبغالالالالالالالالالي  هبالتالالالالالالالالالالي منالالالالالالالالالاك ر بالالالالالالالالال  حقيقيالالالالالالالالال  مالالالالالالالالال  الحكه

هأاالالالالالالا   أ  "منالالالالالالاك يوالالالالالالكالي  بوالالالالالالا  الالالالالالالدهر الالالالالالالاي تلعبالالالالالالل مالالالالالالاك المجالالالالالالالس هتالالالالالالا.يراو الحالالالالالالزاب فالالالالالالي أدائنالالالالالالا  

 ياالالالالالالالالاف  يلالالالالالالالال  المحاةةالالالالالالالال  التالالالالالالالالي ع لالالالالالالالالو بوالالالالالالالالكل كبيالالالالالالالالر عمالالالالالالالالل الحكهمالالالالالالالالاو المحليالالالالالالالال  فالالالالالالالالي المحافظالالالالالالالالاو".

اء مجالالالالالالالالس المحافظالالالالالالالاو  فالالالالالالالب بالالالالالالالد هأهاالالالالالالال  الةالالالالالالالالحي  أنالالالالالالالل "ياا أرادو القالالالالالالالهى السياسالالالالالالالي  أه البرلمالالالالالالالا  يلغالالالالالالال

مالالالالال  أ  يةالالالالالار يلالالالالال  تعالالالالالديل دسالالالالالتهري تالالالالالت  مناقوالالالالالتل االالالالالم  التعالالالالالديبو الدسالالالالالتهري  التالالالالالي تحالالالالالاهل الك.يالالالالالر مالالالالال  

  الجناو يجراءما عل  الدستهر العراقي".

 

 الزبيدي: جميع الكتل الكبيرر ال ت يد اجراء االنتخاباو المبكررعلي النائب 

الزبيالالالالالدي  ا  الكتالالالالالل هالتحال الالالالالاو الكبيالالالالالرر تقالالالالال  الالالالالال  جانالالالالالب اكالالالالالد عاالالالالاله تحالالالالالال  ال الالالالالت  علالالالالالي  المعلهمالالالالال / هكالالالالالال  

اسالالالالالالالتمرار السالالالالالالالهداني فالالالالالالالي المنةالالالالالالالب هعالالالالالالالد  التهجالالالالالالالل نحالالالالالالاله االنتخابالالالالالالالاو المبكالالالالالالالرر  الفتالالالالالالالا الالالالالالالال  ا  خ الالالالالالالهاو 

السالالالالالهداني خالالالالالبل فتالالالالالرر هجيالالالالالزر التتجالالالالالاهز .ب.الالالالال  اوالالالالالنر تالالالالالدفع لبقائالالالالالل فالالالالالي السالالالالالل   ر الالالالال  تاكيالالالالالدك علالالالالال  يمكانيالالالالال  

  يالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالد لنالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا ا  تجالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالري.اجالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالراء االنتخابالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاو المبكالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالرر فالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالي حالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ار

هقالالالالالال الزبيالالالالالدي لالالالالالع /المعلهمالالالالال /  ا  "الكتالالالالالل الكبيالالالالالرر كدهلالالالالال  القالالالالالانه  هتحالالالالالال  ال الالالالالت  هتحال الالالالالاو أخالالالالالرى تقالالالالال  

  الالالالالال  جانالالالالالب بقالالالالالاء رئالالالالاليس الالالالالالهزراء دمحم والالالالالياع السالالالالالهداني فالالالالالي المنةالالالالالب هعالالالالالد  اجالالالالالراء االنتخابالالالالالاو المبكالالالالالرر".

النتخابالالالالالالاو المبكالالالالالالرر  بنالالالالالالد  هأاالالالالالالا  ا  "بعالالالالالالض الكتالالالالالالل الةالالالالالالغيرر تقالالالالالال  الالالالالالال  جانالالالالالالب التهجالالالالالالل نحالالالالالاله اجالالالالالالراء ا

الحةالالالالالهل علالالالالال  أةالالالالالهاو اك.الالالالالر ممالالالالالا حةالالالالاللو عليالالالالالل فالالالالالي الالالالالالدهرر الحاليالالالالال   اال ا  االمالالالالالر  يالالالالالر ممكالالالالال  فالالالالالي ال تالالالالالرر 

اوالالالالالالالنر مالالالالالالال  هجالالالالالالالهدك فالالالالالالالي  3الرامنالالالالالالال   خةهةالالالالالالالا ا  منالالالالالالالاك خ الالالالالالالهاو ييجابيالالالالالالال  للسالالالالالالالهادني خالالالالالالالبل اقالالالالالالالل مالالالالالالال  

  السالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل  ".

تةالالالالالالب فالالالالالالي مةالالالالالاللح  العالالالالالالراق خالالالالالالبل هبالالالالالالي  الزبيالالالالالالدي ا  "الك.يالالالالالالر مالالالالالال  ا جالالالالالالراءاو التالالالالالالي اتخالالالالالالاما السالالالالالالهداني 

هجالالالالالالهدك فالالالالالالي السالالالالالالل   همننالالالالالالا الملالالالالالال  الخالالالالالالدمي هالجانالالالالالالب السالالالالالالكني هالوالالالالالال ه  االجتماعيالالالالالال  هتهجنالالالالالالل الةالالالالالالبر 

هت الالالالالالهير هاقالالالالالالع الكنربالالالالالالاء ياالالالالالالاف  الالالالالالال  التعيينالالالالالالاو هتحريالالالالالالك الك.يالالالالالالر مالالالالالال  الموالالالالالالاريع خالالالالالالبل ال تالالالالالالرر المالالالالالالاكهرر 

 لمبكرر".همه مايدفع ال  استمرارك بالمنةب هعد  الاماب ال  االنتخاباو ا
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 رئيس الجمنهري  يدعه لتوكيل مجلس أعل   دارر الم  المائي العراقي

أكالالالالالالد رئالالالالالاليس الجمنهريالالالالالال  عبالالالالالالد الل يالالالالالال  جمالالالالالالال روالالالالالاليد  يالالالالالاله  االحالالالالالالد  علالالالالالال  حمايالالالالالال  البحيالالالالالالراو  والالالالالال ح نيالالالالالالهز/ 

ه يلالالالالال   هالمالالالالالهار هينوالالالالالاء سالالالالالدهد جديالالالالالدر هاالسالالالالالت ادر مالالالالال  الم الالالالالار للح الالالالالاظ علالالالالال  المالالالالال  المالالالالالائي العراقالالالالالي  داعيالالالالالا

هاكر المكتالالالالالالالب ا عبمالالالالالالالي لرئاسالالالالالالال  الجمنهريالالالالالالال  فالالالالالالالي بيالالالالالالالا  هرد توالالالالالالالكيل مجلالالالالالالالس أعلالالالالالالال   دارر مالالالالالالالاا الملالالالالالالال .

لهكالالالالالال  والالالالال ح نيالالالالالهز  أ  الخيالالالالالر اسالالالالالتقبل اليالالالالاله  فالالالالالي قةالالالالالر بغالالالالالداد  هزيالالالالالر المالالالالالهارد المائيالالالالال  عالالالالاله  ايالالالالالاب عبالالالالالد 

  هأكالالالالالالد رئالالالالالاليس الجمنهريالالالالالال  علالالالالالال  أ  ملالالالالالالث  هجالالالالالالرى خالالالالالالبل اللقالالالالالالاء بحالالالالالاله آخالالالالالالر الت الالالالالالهراو فالالالالالالي ملالالالالالال  المياك.

الميالالالالالاك ينبغالالالالالي أ  تكالالالالاله  لالالالالالل الهلهيالالالالال  فالالالالالي المنالالالالالا  مالالالالال  خالالالالالبل العمالالالالالل الجالالالالالاد هتاالالالالالافر الجنالالالالالهد الحكهميالالالالال  ه يالالالالالر 

الحكهميالالالالالالالال  لحمايالالالالالالالال  المالالالالالالالالهارد المائيالالالالالالالال   موالالالالالالالاليراه يلالالالالالالالال  أ  معظالالالالالالالال  تةالالالالالالالالامي  الموالالالالالالالالاريع مهجالالالالالالالالهدر هتنتظالالالالالالالالر 

هينوالالالالالالاء  هنبالالالالالالل يلالالالالالال  االالالالالالرهرر حمايالالالالالال  المسالالالالالال حاو المائيالالالالالال  مالالالالالال  البحيالالالالالالراو هالمالالالالالالهار هةالالالالالاليان  السالالالالالالدهدالتن يا.

سالالالالالدهد أخالالالالالرى للح الالالالالاظ علالالالالال  المالالالالالهارد المائيالالالالال  مالالالالال  الاالالالالالياع هاالسالالالالالت ادر مالالالالال  كميالالالالال  الم الالالالالار الالالالالالهفيرر نسالالالالالبيا 

قامالالالالال  علالالالالال  االالالالال ا  الننالالالالالر  هكالالالالالالك ت الالالالالهير  مالالالالالاك السالالالالالن   يلالالالالال  جانالالالالالب منالالالالالع تجالالالالالاهزاو أحالالالالالهاض السالالالالالماك المب

عتمالالالالالالدر حيالالالالالاله أ   الالالالالالرق الالالالالالالري الحاليالالالالالال  تسالالالالالالتنز  الك.يالالالالالالر مالالالالالال  المالالالالالالهارد المائي . هأاالالالالالالا  أ   الالالالالالرق الالالالالالالري المب

رئاسالالالالالال  الجمنهريالالالالالال  تعمالالالالالالل علالالالالالال  توالالالالالالكيل مجلالالالالالالس أعلالالالالالال  للميالالالالالالاك ياالالالالالال  خبالالالالالالراء مالالالالالال  الالالالالالالهزاراو هالنيئالالالالالالاو ااو 

العبقالالالالال   ياخالالالالالا علالالالالال  عاتقالالالالالل ييجالالالالالاد الحلالالالالالهل للموالالالالالاكل التالالالالالي تهاجالالالالالل ملالالالالال  الميالالالالالاك  م كالالالالالداه أننالالالالالا منمالالالالال  ه نيالالالالال  

ي دجلالالالالالال  هأّكالالالالالالد رئالالالالالاليس الجمنهريالالالالالال  علالالالالالال  االالالالالالرهرر االالالالالالما  حةالالالالالالص مائيالالالالالال  عادلالالالالالال  للعالالالالالالراق مالالالالالال  ننالالالالالالركبيرر.

هال الالالالالراو هالتنسالالالالاليح مالالالالالع الجالالالالالارتي  تركيالالالالالا هييالالالالالرا  فالالالالالي مالالالالالاا الةالالالالالدد عبالالالالالر الالالالالالدخهل بم اهاالالالالالاو جالالالالالادر للهةالالالالالهل 

هأعرب عالالالالالال  اسالالالالالالتعدادك لالالالالالالدع  هزارر المالالالالالالهارد يلالالالالالال  حلالالالالالالهل تاالالالالالالم  العدالالالالالالال  فالالالالالالي الحةالالالالالالص المائيالالالالالال  للجميالالالالالالع.

عمالالالالالل علالالالالال  المائيالالالالال  فالالالالالي عملنالالالالالا كهننالالالالالا تعتبالالالالالر مالالالالال  أعالالالالالرق الالالالالالهزاراو هلنالالالالالا أمميالالالالال  خاةالالالالال   م كالالالالالداه االالالالالرهرر ال

زيالالالالالالالادر ميزانيالالالالالالال  الالالالالالالالهزارر لتالالالالالالالتمك  مالالالالالالال  تالالالالالالالهفير احتياجاتنالالالالالالالا هينجالالالالالالالاز الموالالالالالالالاريع الاالالالالالالالرهري  لتحسالالالالالالالي  يدارر 

م  جانبالالالالالالل  .ّمالالالالالال  هزيالالالالالالر المالالالالالالهارد المائيالالالالالال  امتمالالالالالالا  رئالالالالالاليس الجمنهريالالالالالال  بملالالالالالال  المالالالالالالهارد المائيالالالالالال  فالالالالالالي الالالالالالالببد.

هالخ الالالالالال  المهاالالالالالالهع  الميالالالالالالاك هتهجيناتالالالالالالل فالالالالالالي مالالالالالالاا الجانالالالالالالب  كمالالالالالالا قالالالالالالّد  والالالالالالرحا حالالالالالالهل سالالالالالالير عمالالالالالالل الالالالالالالهزارر 

  دارر مل  المياك في الببد.

 رويد هالسهداني ي كدا  ارهرر ا سراع بإقرار المهازن 

الجمنهريالالالالالالال  عبالالالالالالالد الل يالالالالالالال  جمالالالالالالالال روالالالالالالاليد هرئالالالالالالاليس الالالالالالالالهزراء دمحم والالالالالالالياع أكالالالالالالالد رئالالالالالالاليس  / السالالالالالالالهمري  نيالالالالالالالهز

هقال بيالالالالالالالالا  رسالالالالالالالالمي  "التقالالالالالالالال  رئالالالالالالالاليس مجلالالالالالالالالس السالالالالالالالالهداني االالالالالالالالرهرر ا سالالالالالالالالراع بالالالالالالالالإقرار المهازنالالالالالالالال  العامالالالالالالالال .

هتالالالالالال  خالالالالالالبل   عبالالالالالالد الل يالالالالالال  جمالالالالالالال روالالالالالاليد   اليالالالالالاله  الحالالالالالالد  رئالالالالالاليس الجمنهريالالالالالال دمحم والالالالالالياع السالالالالالالهداني الالالالالالالهزراء

الماالالالالالالي فالالالالالالي تن يالالالالالالا البرنالالالالالالام  الالالالالالالهزاري اللقالالالالالالاء بحالالالالالاله الت الالالالالالهراو العامالالالالالال  علالالالالالال  الةالالالالالالعيد الالالالالالاله ني هأمميالالالالالال  

ه مالالالالالالالا يتةالالالالالالالل بوالالالالالالالكل مباوالالالالالالالر بمت لبالالالالالالالاو هاحتياجالالالالالالالاو المالالالالالالالها ني  هبمالالالالالالالا يحقالالالالالالالح تقالالالالالالالدي   للحكهمالالالالالالال   هخةهةالالالالالالالا

هتالالالالالال  التاكيالالالالالالد بحسالالالالالالب البيالالالالالالا  علالالالالالال  "االالالالالالرهرر ا سالالالالالالراع بالالالالالالإقرار المهازنالالالالالال  العامالالالالالال "  أفاالالالالالالل الخالالالالالالدماو لن ".

هدمالالالالالالا هالالالالالالالك للبالالالالالالدء بتن يالالالالالالا الخ الالالالالالهاو هأوالالالالالالار رئالالالالالاليس الجمنهريالالالالالال  يلالالالالالال  "اسالالالالالالتعدادك للمهافقالالالالالال  علينالالالالالالا فالالالالالالهر هر

لالالالالالالالع رئالالالالالالاليس  العمليالالالالالالال  البزمالالالالالالال  لت الالالالالالالهير الهاقالالالالالالالع الخالالالالالالالدمي". هل الالالالالالالو البيالالالالالالالا  الالالالالالالال  أ  "رئالالالالالالاليس الالالالالالالالهزراء أ  

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/1199849658/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/2397249173/%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/
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هلقاءاتالالالالالل مالالالالالع كبالالالالالار المسالالالالال هلي  منالالالالالاك  كالالالالالالك أ الالالالالر التعالالالالالاه   ألمانيالالالالالا الجمنهريالالالالال   علالالالالال  نتالالالالالائ  زيارتالالالالالل يلالالالالال 

هالموالالالالالاريع االسالالالالالالت.ماري  مالالالالالالع الجانالالالالالالب الهرهبالالالالالالي فالالالالالالي مختلالالالالال  الق اعالالالالالالاو هبالخةالالالالالالهص فالالالالالالي مجالالالالالالال الكنربالالالالالالاء 

 هاست.مار الغاز هال اق  هالمواريع الخرى المتعلق  بت هير البن  التحتي ".

  

 الحيار في نينهى" عل   اهل  مسعهد بارزاني هالنجي ي

والالالالالال ح نيالالالالالالهز/ بحالالالالالاله الالالالالالالزعي  الالالالالالالزعي  الكالالالالالالهردي مسالالالالالالعهد بالالالالالالارزاني  اليالالالالالاله  الحالالالالالالد مع رئالالالالالاليس جبنالالالالالال  ا نقالالالالالالاا 

   محافظ  نينهى. هالتنمي  أسام  النجي ي الهااع العام  هحيار المها ني  في

هجالالالالالالاء فالالالالالالي بيالالالالالالا  ةالالالالالالدر عالالالالالال  مكتالالالالالالب مسالالالالالالعهد بالالالالالالارزاني  هرد الالالالالالال  هكالالالالالالال  والالالالالال ح نيالالالالالالهز  ي  الخيالالالالالالر اسالالالالالالتقبل  

 هالهفد المرافح لل في ةبر الدي .  اليه  رئيس جبن  ا نقاا هالتنمي  أسام  النجي ي

هجنالالالالالالاو النظالالالالالالر هبالالالالالالي  أ  ال الالالالالالرفي  عقالالالالالالدا اجتماعالالالالالالا ناقوالالالالالالا فيالالالالالالل الهاالالالالالالاع السياسالالالالالالي  فالالالالالالي العالالالالالالراق  هتبالالالالالالادال 

 حهل الهااع هحيار المها ني  في محافظ  نينهى.

  

 

 هي يحار حكهم  السهداني هيتحده ع  أزم  الكنرباء هارت اع الدهالرعب

حالالالالالالار الالالالالالالهزير السالالالالالالبح  دمحم تهفيالالالالالالح عالالالالالالبهي  اليالالالالالاله  الحالالالالالالد  مالالالالالال  ".الالالالالالهرر والالالالالالعبي " حالالالالالالال   /نيالالالالالالهز السالالالالالالهمري 

أوالالالالالالنر مالالالالالال  عمرمالالالالالالا  هفيمالالالالالالا أوالالالالالالار يلالالالالالال  اسالالالالالالت ادر جنالالالالالالاو  6حكهمالالالالالال  دمحم والالالالالالياع السالالالالالالهداني فالالالالالالي أهل فوالالالالالاللو 

حزبيالالالالالال  همةالالالالالالرفي  مالالالالالال  قاالالالالالالي  رفالالالالالالع سالالالالالالعر الالالالالالالدهالر  رأى أ  التعاقالالالالالالد مالالالالالالع والالالالالالرك  "سالالالالالاليمنز" اللمانيالالالالالال  لالالالالالال  

 يار العبقاو مع هاون  .

مةالالالالالالال     هقالالالالالالالال عالالالالالالالبهي  فالالالالالالالي حالالالالالالالديه لبرنالالالالالالالام  عوالالالالالالالري  الالالالالالالالاي تب.الالالالالالالل فاالالالالالالالائي  السالالالالالالالهمري   ي  "حكهمالالالالالالال 

ه: "الكالالالالالاظمي قالالالالالال ل حالالالالالزاب أسالالالالالرقها.. كالالالالالل  الكالالالالالاظمي كانالالالالالو سالالالالاليئ  بكالالالالالل مالالالالالا تحملالالالالالل الكلمالالالالال  مالالالالال  معنالالالالال "  ماالالالالالي ا

ه ي هالفاالالالالالالل مالالالالالالي  2003لالالالالالال  أ  "حكهمالالالالالال  الكالالالالالالاظمي أسالالالالالالهاء حكهمالالالالالال  مالالالالالالرو بعالالالالالالد والالالالالاليء متالالالالالالار لكالالالالالال "  الفتالالالالالالا

 حكهم  السهداني حت  اللحظ ".

  رأى أ  الالالالالالالالالك "لالالالالالالالال  يالالالالالالالال .ر علالالالالالالالال  العبقالالالالالالالالاو مالالالالالالالالع الجانالالالالالالالالب المريكالالالالالالالالي  سالالالالالالالاليمنز هبوالالالالالالالالا  التعاقالالالالالالالالد مالالالالالالالالع

 ."سالالالالالاليمنز ل   لكننالالالالالالا امبالالالالالالو يلالالالالالال  تسالالالالالاللي  ملالالالالالال  الكنربالالالالالالاءهاوالالالالالالن   لنالالالالالالا عبقالالالالالالاو ه.يقالالالالالال  مالالالالالالع مةالالالالالالر فدهلالالالالالال 

 

ألالالالالالال  ميغالالالالالالا ها   20 إننالالالالالالا نحتالالالالالالاج يلالالالالالال  العراق هتالالالالالالابع عالالالالالالبهي  أنالالالالالالل "ياا أردنالالالالالالا تحقيالالالالالالح فالالالالالالائض فالالالالالالي كنربالالالالالالاء

مليالالالالالالاراو  10ياالالالالالالافي   كالالالالالالل ألالالالالالال  ميغالالالالالالا تكلالالالالالال  نحالالالالالاله نةالالالالالال  مليالالالالالالار دهالر  هبالمجمالالالالالالل يعنالالالالالالي نحتالالالالالالاج يلالالالالالال  

ه يل  أ  نحه   .العراق مليار دهالر سرقو بزع  تحسي  هاقع ال اق  الكنربائي  في 80دهالر"  الفتا

 

https://www.alsumaria.tv/Entity/46971/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7/ar/
https://www.alsumaria.tv/source-details/2/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.alsumaria.tv/Entity/1228683528/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B8%D9%85%D9%8A/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/1228683528/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B8%D9%85%D9%8A/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/1228683528/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B8%D9%85%D9%8A/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/122579/%D8%B3%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%B2/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47507/%D9%85%D8%B5%D8%B1/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/45073/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/122579/%D8%B3%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%B2/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/47585/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/ar/
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 بارزاني يرد عل  ادعاء االتحاد الكردستاني بوا  حةار السليماني 

رئالالالالالالاليس حكهمالالالالالالال  يقلالالالالالالالي  كهردسالالالالالالالتا  مسالالالالالالالرهر بالالالالالالالارزاني  اليالالالالالالاله  الحالالالالالالالد  علالالالالالالال  ادعالالالالالالالاء رد  نيالالالالالالالهز/ السالالالالالالالهمري  

  انالالالالالالالل السالالالالالالالهمري  نيالالالالالالالهز هقال بالالالالالالالارزاني فالالالالالالالي بيالالالالالالالا  هرد لالالالالالالالعاالتحالالالالالالالاد الكردسالالالالالالالتاني بوالالالالالالالا  حةالالالالالالالار السالالالالالالالليماني .

  هأمالالالالالالالامك   للعمالالالالالالالل مالالالالالالال  أجالالالالالالالل كهردسالالالالالالالتا  "أّدينالالالالالالالا أنالالالالالالالا هالتوالالالالالالالكيل  الهزاريالالالالالالال   القسالالالالالالال  تحالالالالالالالو قبالالالالالالال  برلمالالالالالالالا 

هحمايتالالالالالالل  همنالالالالالالا أ  بالالالالالالدأو  كهردسالالالالالالتا  المةالالالالالالال  العليالالالالالالا لوالالالالالالعبنا هه ننالالالالالالا  هةالالالالالاله  الكيالالالالالالا  الدسالالالالالالتهري  قلالالالالالالي 

التوالالالالالالكيل  الهزاريالالالالالالال  منامنالالالالالالا  ات قنالالالالالالالا علالالالالالال  يزالالالالالالالال  آ.الالالالالالار ا دارتالالالالالالالي  هالوالالالالالالرهع بتن يالالالالالالالا القالالالالالالراراو الحكهميالالالالالالال  

هأاالالالالالالا : "ال يجالالالالالالهز للقالالالالالالراراو الحزبيالالالالالال  أه ال رديالالالالالال  أ  كاف ". كهردسالالالالالالتا  بوالالالالالالكل مهحالالالالالالد فالالالالالالي أنحالالالالالالاء يقلالالالالالالي 

  يننالالالالالا نتعامالالالالالل مالالالالالع كهردسالالالالالتا  تعرقالالالالالل تن يالالالالالا عمالالالالالل الحكهمالالالالال  هبرنامجنالالالالالا فالالالالالي أي مكالالالالالا  أه من قالالالالال  مالالالالال  يقلالالالالالي 

محافظالالالالالاو ا قلالالالالالي  هيداراتالالالالالل المسالالالالالتقل  قا بالالالالال  علالالالالال  قالالالالالد  المسالالالالالاهار  هنحالالالالال  مسالالالالال هله  أمالالالالالا  جميالالالالالع مالالالالالها ني 

ا قلالالالالالي  كافالالالالال  ده  تمييالالالالالز أه ت ريالالالالالح  لكالالالالال  مالالالالالا ي سالالالالال  لالالالالالل أ  منالالالالالاك مالالالالال  يقالالالالال  حجالالالالالر ع.الالالالالرر أمالالالالالا  الحكهمالالالالال  

ه علالالالالالالالال  حيالالالالالالالالار المالالالالالالالالها ني  ههاالالالالالالالالعن  هيحالالالالالالالالاهل منعنالالالالالالالالا مالالالالالالالال  أداء هاجبنالالالالالالالالا  المالالالالالالالالر الالالالالالالالال اي انعكالالالالالالالالس سالالالالالالالاللبا

هأوالالالالالالالار بالالالالالالالارزاني: "منالالالالالالالا نحالالالالالالاله عالالالالالالالامي   حالالالالالالالد.و موالالالالالالالاكل عالالالالالالالدر بوالالالالالالالا  جمالالالالالالالع ا يالالالالالالالراداو هخلالالالالالالاله المعيوي".

مالالالالالالالاك هرابالالالالالالالري . هقالالالالالالالد حققنالالالالالالالا فالالالالالالالي  حلبجالالالالالالال هكرميالالالالالالالا  ه السالالالالالالالليماني  المةالالالالالالالار  مالالالالالالال  المالالالالالالالهال النقديالالالالالالال  فالالالالالالالي

الموالالالالالكل   هوالالالالالّكلنا لجنالالالالال  موالالالالالترك  مالالالالال  هزارتالالالالالي الماليالالالالال  هالداخليالالالالال  لمتابعالالالالال  الالالالالالك  هتبالالالالالي  أ  الموالالالالالكل  تكمالالالالال  

فالالالالالالي أ  بعالالالالالالض الوالالالالالالخاص هال الالالالالالرا  يتالالالالالالدخله  فالالالالالالي عمليالالالالالال  جمالالالالالالع هتحةالالالالالاليل ييالالالالالالراداو تلالالالالالالك المنالالالالالالا ح  ممالالالالالالا 

مهاالالالالالالالالحا: "ي  نالالالالالالالالت  أاالالالالالالالالراراه جسالالالالالالالاليم  لحقالالالالالالالالو بالالالالالالالالالمها ني  هالم سسالالالالالالالالاو الحكهميالالالالالالالال  مالالالالالالالال  جالالالالالالالالراء الك".

لوالالالالالالال افي  مالالالالالالالي أ  تقالالالالالالاله  الحكهمالالالالالالال  بن سالالالالالالالنا بمراقبالالالالالالال  جمالالالالالالالع ييراداتنالالالالالالالا بالكامالالالالالالالل  هال يحالالالالالالالح لغيرمالالالالالالالا الالالالالالالالك أه ا

 تهجيننالالالالالالالالالالالالالالالالا بمالالالالالالالالالالالالالالالالا يخالالالالالالالالالالالالالالالالد  مةالالالالالالالالالالالالالالالالال  بعالالالالالالالالالالالالالالالالض الفالالالالالالالالالالالالالالالالراد أه لالالالالالالالالالالالالالالالالبعض مالالالالالالالالالالالالالالالال  ال الالالالالالالالالالالالالالالالرا ".

هل الالالالالالو بالالالالالالارزاني: :حاهلالالالالالالو توالالالالالالكيلتنا الهزاريالالالالالال   همنالالالالالالا أ  باوالالالالالالرو منامنالالالالالالا  يعالالالالالالادر تنظالالالالالالي  ييالالالالالالراداو ا قلالالالالالالي  

بيالالالالالر  هنتيجالالالالال  لنالالالالالاك الخ الالالالالهر اسالالالالالت عنا تجالالالالالاهز مرحلالالالالال  ةالالالالالعب  مالالالالالع بدايالالالالال  ظنالالالالالهر هقالالالالالد نجحنالالالالالا بالالالالالالك يلالالالالال  حالالالالالد ك

هبي  رئالالالالالاليس حكهمالالالالالال  يقلالالالالالالي  فيالالالالالالرهس كهرهنالالالالالالا  حيالالالالالاله تالالالالالالدنو فيالالالالالالل ا يالالالالالالراداو الماليالالالالالال  ل قلالالالالالالي  بوالالالالالالكل كبيالالالالالالر".

ه  االتحالالالالالاد الالالالالاله ني كردسالالالالالتانا  انالالالالالل "فالالالالالي ال تالالالالالرر الخيالالالالالرر  باتالالالالالو م سسالالالالالاو الكهردسالالالالالتاني  الالالالالالاي يعالالالالالد والالالالالريكا

ه فالالالالالي مالالالالالاك الحكهمالالالالال   تالالالالالدعي فالالالالالرض حةالالالالالار علالالالالال  محافظالالالالال    فالالالالالي حالالالالالي  أ  كالالالالالل الخبالالالالالالراء السالالالالالليماني  أساسالالالالاليا

ه أ  عائالالالالالالداو الالالالالالالن    با االالالالالالاف  يلالالالالالال  الحةالالالالالال  المخةةالالالالالال   المختةالالالالالالي  بالهاالالالالالالع المالالالالالالالي ل قلالالالالالالي  يعلمالالالالالاله  تمامالالالالالالا

ل قلالالالالي  مالالالال  قبالالالالالل الحكهمالالالال  االتحاديالالالال   حيالالالالاله كانالالالالو ترسالالالالل بوالالالالالكل متق الالالالع  تالالالالهزع بالتسالالالالالاهي هيالالالالت  مالالالال  خبلنالالالالالا 

هيالالالالالالل رهاتالالالالالالب المالالالالالالهظ ي   همالالالالالال  المعلالالالالالاله  أ  معظالالالالالال  ييالالالالالالراداو ا قلالالالالالالي   يالالالالالالر الن  يالالالالالال  تالالالالالالاتي مالالالالالال  المنافالالالالالالا تم

هكرميالالالالالالالالالا   السالالالالالالالالالليماني  الحدهديالالالالالالالالال   يال أنالالالالالالالالالل ل سالالالالالالالالال  لالالالالالالالالال  يبسالالالالالالالالالم  بإعالالالالالالالالالادر تنظالالالالالالالالالي  مالالالالالالالالالاا الق الالالالالالالالالاع فالالالالالالالالالي

الكهردسالالالالالتاني تتحمالالالالالل مسالالالالال هلي  الهاالالالالالع فالالالالالي تلالالالالالك  االتحالالالالالاد الالالالالاله ني هرابالالالالالري   هبالتالالالالالالي فالالالالالإ  قيالالالالالادر حلبجالالالالال ه

مها نينالالالالالالا فالالالالالالهق المةالالالالالالال  الحزبيالالالالالال   هبي : "ال يبخ الالالالالال  علالالالالالال  أحالالالالالالد أنالالالالالالل ياا مالالالالالالا تالالالالالال  هاالالالالالالع مةالالالالالالال  المنالالالالالالا ح".

فالالالالالإ  حالالالالالل مالالالالالاا الهاالالالالالع سالالالالاليكه  سالالالالالنبه  يا لالالالالالدينا خ الالالالال  هبالالالالالرام  فعّالالالالالال  بنالالالالالاا الةالالالالالدد  هقالالالالالد اتخالالالالالانا خ الالالالالهاو 

جيالالالالالالالدر لتالالالالالالالاليل الموالالالالالالالاكل هحلنالالالالالالالا  لكالالالالالالال  ل سالالالالالالال  تالالالالالالال  منعنالالالالالالالا  .الالالالالالال  تعّ لالالالالالالالو بالكامالالالالالالالل بعالالالالالالالد ا تيالالالالالالالال ماهكالالالالالالالار 

يالالالالالالراداو مسالالالالالالتمرر منالالالالالا نحالالالالالاله عالالالالالالامي   حيالالالالالاله هأكالالالالالد بالالالالالالارزاني: "ي  الموالالالالالالاكل الماليالالالالالال  همسالالالالالال  جمالالالالالالع ا الجا ".

ه  عقالالالالالالدو عوالالالالالالراو االجتماعالالالالالالاو بوالالالالالالا  الالالالالالالك  هتالالالالالال  التهةالالالالالالل يلالالالالالال  ر يالالالالالال  هااالالالالالالح  يزاء حلنالالالالالالا. هةالالالالالالدر أياالالالالالالا

االتحالالالالالالالاد  يقاالالالالالالالي بإرسالالالالالالالال قالالالالالالالهاو موالالالالالالالترك  يلالالالالالالال  المنافالالالالالالالا الحدهديالالالالالالال   لكالالالالالالال  لالالالالالالالس الالالالالالالالهزراءمج قالالالالالالالرار مالالالالالالال 

ا حةالالالالالل الالالالالالك سالالالالالتندلع الحالالالالالرب الداخليالالالالال   هفالالالالالي ااو الهقالالالالالو  الكهردسالالالالالتاني منالالالالالع الالالالالالك  منالالالالالدداه بانالالالالالل يا الالالالالاله ني

كالالالالالا  التركيالالالالالز علالالالالال  مالالالالالاك القاالالالالالي  فقالالالالال  بنالالالالالد  تجنالالالالالب تسالالالالاللي  الاالالالالالهء علالالالالال  ا تيالالالالالال ماهكالالالالالار الجالالالالالا  فالالالالالي قلالالالالالب 

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/48160/%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/48160/%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/48160/%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/48160/%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/133563/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/133548/%D8%AD%D9%84%D8%A8%D8%AC%D8%A9/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/4038048263/%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/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/133563/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/133563/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/133548/%D8%AD%D9%84%D8%A8%D8%AC%D8%A9/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/4038048263/%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/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/4038048263/%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/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/4038048263/%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/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/4038048263/%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/ar/
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هالبيوالالالالالالالالالمرك  رمالالالالالالالالالز لمقارعالالالالالالالالال  ا رمالالالالالالالالالاب  كهردسالالالالالالالالالتا  هوالالالالالالالالالدد: "ي  يقلالالالالالالالالالي ."تا كهردسالالالالالالالالال عاةالالالالالالالالالم  يقلالالالالالالالالالي 

 هالترميالالالالالالب  هال يبسالالالالالالم  لي فالالالالالالرد اللجالالالالالالهء يلالالالالالال  ا رمالالالالالالاب لحالالالالالالل موالالالالالالاكلل داخالالالالالالل ا قلي " فالالالالالالي قاالالالالالالي  ا تيالالالالالالال

ماهكالالالالالالار الجالالالالالالا   لالالالالالال  نالالالالالالتن  أي جنالالالالالال  أه  الالالالالالر   هالمهاالالالالالالهع ال يتعالالالالالالدى أسالالالالالالماء عالالالالالالدد مالالالالالال  المتنمالالالالالالي  ممالالالالالال  

يجالالالالالالب تسالالالالالالليمن  يلالالالالالال  المحكمالالالالالال   هعلالالالالالال  أسالالالالالالاس الالالالالالالك تالالالالالال  تهجيالالالالالالل كتالالالالالالاب رسالالالالالالمي يلالالالالالال  السالالالالالالل او المعنيالالالالالال  

. هقلنالالالالالا منالالالالالا البدايالالالالال  أنالالالالالل يجالالالالالب أ  تكالالالالاله  منالالالالالاك لجنالالالالال  تحقيالالالالالح موالالالالالترك  أه بموالالالالالارك   الالالالالر  السالالالالالليماني  فالالالالالي

.الالالالالاله  حتالالالالال  علالالالالال  المسالالالالالتهى الالالالالالدهلي  هالالالالالالك بنالالالالالد  التحقيالالالالالح   يالالالالالر أنالالالالالل ل سالالالالال  لالالالالال  تكالالالالال  منالالالالالاك أي اسالالالالالتجاب  

  السالالالالالالليماني  او هالهاالالالالالع المالالالالالالي فالالالالاليلنالالالالالاا ال لالالالالالب  ممالالالالالا يعنالالالالالي أ  الموالالالالالكل  الحاليالالالالال   يالالالالالالر مرتب الالالالال  بالالالالالا يراد

هقالالالالالد  بلالالالالالب منالالالالالا ي الالالالالبق ملالالالالال  ا تيالالالالالال ماهكالالالالالار الجالالالالالا   همالالالالاله م لالالالالالب  يالالالالالر قالالالالالانهني  هلالالالالال  يقبالالالالالل بالالالالالل مها نالالالالاله 

ه أ  نحالالالالالالالل موالالالالالالالاكلنا هأ  نماالالالالالالالي قالالالالالالالدماه هأهاالالالالالالال : "يا قلي ".   الهاالالالالالالالع فالالالالالالالي المن قالالالالالالال  يحالالالالالالالت  علينالالالالالالالا جميعالالالالالالالا

بقالالالالالالهر  همالالالالالال  أجالالالالالالل المةالالالالالاللح  العامالالالالالال  هاجتيالالالالالالاز مالالالالالالاك المرحلالالالالالال   أاالالالالالالع أمالالالالالالا  الالالالالالالرأي العالالالالالالا  هال الالالالالالرا  كافالالالالالال  

أهاله: فيمالالالالالا يتعلالالالالالح بقاالالالالالي  ا تيالالالالالال ماهكالالالالالار الجالالالالالا   الالالالالالاي مالالالالاله السالالالالالبب الرئيسالالالالالي لنالالالالالاا الهاالالالالالع النقالالالالالا  ا تيالالالالال :

ادعه يلالالالالالال  تسالالالالالاللي  المتنمالالالالالالي  يلالالالالالال  المحكمالالالالالال  أهاله  .الالالالالال  توالالالالالالكيل لجنالالالالالال  موالالالالالالترك  مالالالالالال  الم سسالالالالالالاو المتالالالالالالاز   فالالالالالال

الموالالالالالالارك   هأي دهلالالالالالال  ةالالالالالالديق  تر الالالالالالب فالالالالالالي  كهردسالالالالالالتا  المعنيالالالالالال  بحاالالالالالالهر أ الالالالالالرا  دهليالالالالالال  همم.لالالالالالالي برلمالالالالالالا 

ه: منالالالالالا لبالالالالالدء التحقيالالالالالح مالالالالالع المتنمالالالالالي  فالالالالالي أقالالالالالرب هقالالالالالو ممكالالالالال  علالالالالال  أ  تعالالالالالرض نتائجالالالالالل يلالالالالال  الالالالالالرأي العا . .انيالالالالالا

بالالالالالالدء منالالالالالالا  التوالالالالالالكيل  الهزاريالالالالالال  التاسالالالالالالع   اسالالالالالالتجابو الحكهمالالالالالال  لم لالالالالالالب البمركزيالالالالالال  همالالالالالالن  الةالالالالالالبحياو فيمالالالالالالا 

كزيالالالالالال  بال عالالالالالالل  ها   ت الالالالالالالب يتعلالالالالالح بالالالالالالا يراداو هالن قالالالالالالاو  هقالالالالالالد ن الالالالالاو بالكامالالالالالالل بحيالالالالالاله أةالالالالالالبحو السالالالالالل   المر

الكتلالالالالالال  الهزاريالالالالالال  لبتحالالالالالالاد الالالالالالاله ني بمركزيالالالالالال  الن قالالالالالالاو  لكالالالالالال  بالمقابالالالالالالل  يجالالالالالالب أ  ين بالالالالالالح الالالالالالالك علالالالالالال  عمليالالالالالال  

ه  ه  هيجالالالالالالب أ  تخاالالالالالالع عمليالالالالالال  جمالالالالالالع ا يالالالالالالراداو  هخةهةالالالالالالا جمالالالالالالع هتحةالالالالالاليل ا يالالالالالالراداو بوالالالالالالكل مركالالالالالالزي أياالالالالالالا

ك يجالالالالالالب أ  يكالالالالالاله  منالالالالالالاك عنالالالالالالد المنافالالالالالالا الحدهديالالالالالال    والالالالالالرا  مركالالالالالالزي همتابعالالالالالال  مك. الالالالالال   هعلالالالالالال  االالالالالالهء الالالالالالال

تنسالالالالالالاليح بالالالالالالالي  هزاراو الماليالالالالالالال  هالداخليالالالالالالال  هالبيوالالالالالالالمرك  لمنالالالالالالالع التنريالالالالالالالب هالتبعالالالالالالالب بالالالالالالالا يراداو الحدهديالالالالالالال   

ه: يجالالالالالب عالالالالالد  خلالالالالالح أي عقبالالالالالاو أمالالالالالا  العمليالالالالال  كمالالالالالا أ  توالالالالالكيل قالالالالالهر موالالالالالترك  بنالالالالالاا الوالالالالالا  أمالالالالالر االالالالالرهري. .ال.ا

الهزاريالالالالالال  خ الالالالالالهاو  ةالالالالالالبر قالالالالالالهاو ا ةالالالالالالبحي  هتهحيالالالالالالد قالالالالالالهاو البيوالالالالالالمرك   يا اتخالالالالالالانا فالالالالالالي مالالالالالالاك التوالالالالالالكيل  

البيوالالالالالالالمرك  هتهحيالالالالالالالدما  هال بالالالالالالالد أ  تةالالالالالالالب  قالالالالالالالهاو البيوالالالالالالالمرك  قالالالالالالالهر ه نيالالالالالالال  قهيالالالالالالال  للالالالالالالالدفاع عالالالالالالال  الكيالالالالالالالا  

ه: مالالالالالالال  أجالالالالالالالل المةالالالالالالاللح  الدسالالالالالالالتهري ل قلالالالالالالالي  هردع التنديالالالالالالالداو بعيالالالالالالالداه عالالالالالالال  المالالالالالالالارب الحزبيالالالالالالال  هال رديالالالالالالال . رابعا

عقالالالالالد جلسالالالالالتل فالالالالالي أقالالالالالرب هقالالالالالو  كهردسالالالالالتا  العامالالالالال  هالعمليالالالالال  الديمقرا يالالالالال  فالالالالالي ا قلالالالالالي   يتعالالالالالي  علالالالالال  برلمالالالالالا 

بحيالالالالالاله يمكالالالالالال  اتخالالالالالالاا خ الالالالالالهاو  جالالالالالالراء االنتخابالالالالالالاو  هيجالالالالالالب الم هاالالالالالالي  العليالالالالالالا لبنتخابات ممكالالالالالال   عالالالالالالادر ت عيالالالالالالل

علالالالالالال  اسالالالالالالتعداد  كهردسالالالالالالتا  مالالالالالالاا العالالالالالالا   هنحالالالالالال  فالالالالالالي حكهمالالالالالال  يقلالالالالالالي  كهردسالالالالالالتا  أ  تبجالالالالالالرى انتخابالالالالالالاو برلمالالالالالالا 

ه: يجالالالالالالب علالالالالالال  القالالالالالالهى السياسالالالالالالي  يالالالالالال  االنتخابيالالالالالال  فالالالالالالي أقالالالالالالرب هقالالالالالالو ممك .لتالالالالالالهفير جميالالالالالالع مت لبالالالالالالاو العمل خامسالالالالالالا

  هيجالالالالالالب أاّل تكالالالالالاله  فالالالالالالي الحكهمالالالالالال  كهردسالالالالالالتا  الموالالالالالالارك  فالالالالالالي الحكهمالالالالالال   كالالالالالالاحزاب  أ  تالالالالالالدع  حكهمالالالالالال  يقلالالالالالالي 

هتاالالالالالال لع بالالالالالالالدهر المعاراالالالالالالال  فالالالالالالي آ  هاحالالالالالالالد  هعلالالالالالالال  الالالالالالالهزراء هالكتالالالالالالالل الهزاريالالالالالالال  تن يالالالالالالا الجنالالالالالالالدر الحكهميالالالالالالال  

هعالالالالالد  نقالالالالالالل الموالالالالالالاكل هالتالالالالالالهتراو السياسالالالالالالي  الالالالالالال  داخالالالالالل الحكهمالالالالالال   هينبغالالالالالالي حالالالالالالل الموالالالالالالاكل السياسالالالالالالي  خالالالالالالارج 

 الحكهم   هليس تع يل عملنا".

 

 

 

 

https://www.alsumaria.tv/Entity/48160/%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/48160/%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/133563/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/133563/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/48160/%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/48160/%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/4050811733/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7%20%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/48160/%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/48160/%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/48160/%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/ar/
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 رر عل  ا نتاجائتب  المالكي: أمريكا مديهن  هاعي  .. حكهم  السهداني قاد

أكالالالالالالالد ائالالالالالالالتب  دهلالالالالالالال  القالالالالالالالانه   اليالالالالالالاله  االحالالالالالالالد  أ  الهاليالالالالالالالاو المتحالالالالالالالدر االمريكيالالالالالالال  االالالالالالالعي     المعلهمالالالالالالال /هكالالالالالالالال  

ه  هفيمالالالالالالا أوالالالالالالار الالالالالالال  أ  االالالالالالع  هاوالالالالالالن   اليالالالالالاله  أمالالالالالالر  بيعالالالالالالي  بالالالالالالي  أ  حكهمالالالالالال   هليسالالالالالالو كمالالالالالالا كانالالالالالالو سالالالالالالابقا

 السهداني قادرر عل  ا نتاج لخدم  البلد.

حيالالالالالالدر البمالالالالالالي فالالالالالالي حالالالالالالديه لهكالالالالالالال  / المعلهمالالالالالال  /  ي  "أمريكالالالالالالا ال ينمنالالالالالالا اال هقالالالالالالال القيالالالالالالادي فالالالالالالي االئالالالالالالتب   

مةالالالالالالالحنا  هاليالالالالالاله  أننالالالالالالا ليسالالالالالالو كمالالالالالالا كانالالالالالالو سالالالالالالابقا باعتبارمالالالالالالا مديهنالالالالالال  الالالالالالال  الةالالالالالالي  هال تسالالالالالالت يع أ  تبنالالالالالالي 

مالالالالالد  اكيالالالالال  م.الالالالالل مالالالالالا يتةالالالالالهر الالالالالالبعض"  الفتالالالالالا الالالالالال  أننالالالالالا "تةالالالالالنع أمالالالالالري  فقالالالالال  هممالالالالالا السالالالالالبر هالعةالالالالالاباو 

 خل المد  هالتي يبعبر عننا بع)القهاعد االمريكي (".ا رمابي  المهجهدر دا

هأاالالالالالالا   أ  "هاوالالالالالالن   ت الالالالالالرض علالالالالالال  الوالالالالالالعب أمالالالالالالهر بعيالالالالالالدر كالالالالالالل البعالالالالالالد حالالالالالالهل مالالالالالالا تدعيالالالالالالل مالالالالالال  الحريالالالالالالاو 

هالديمقرا يالالالالال "  الفتالالالالالا الالالالالال  أ  "االالالالالع  الخيالالالالالرر أمالالالالالر  بيعالالالالالي السالالالالاليما اننالالالالالا تبيالالالالالع أةالالالالالهلنا هعقاراتنالالالالالا هحتالالالالال  

اسالالالالالالالالتغبل الحكهمالالالالالالالال  العراقيالالالالالالالال  ظالالالالالالالالره  أمريكالالالالالالالالا للالالالالالالالالتخلص مالالالالالالالال  هبوالالالالالالالالا  يمكانيالالالالالالالال  معاملنالالالالالالالالا الالالالالالالالال  الةي ".

االزمالالالالالاو  بالالالالالي  البمالالالالالي  أ " كالالالالالل مالالالالالا كانالالالالالو العمليالالالالال  السياسالالالالالي  متحالالالالالدر متماسالالالالالك  كالالالالالل مالالالالالا قلالالالالالو الاالالالالالغه او 

هالتالالالالالالالدخبو الخارجيالالالالالالال  همالالالالالالاله مالالالالالالالا يسالالالالالالالم  لنالالالالالالالا با نتالالالالالالالاج هلالالالالالالالدى الحكهمالالالالالالال  القالالالالالالالدرر علالالالالالالال  ا  تكالالالالالالاله  سالالالالالالاليدر 

اي  يخرجالالالالالاله  مالالالالالال  رحالالالالالال  العمليالالالالالال  السياسالالالالالالي  م.الالالالالالل عالالالالالالادل هأهاالالالالالال   أ  "السياسالالالالالال  العراقيالالالالالال  هكالالالالالالل الالالالالالالن سنا".

عبالالالالالد المنالالالالالدي أه المالالالالالالكي هالسالالالالالهداني ممنالالالالال  الهل معالجالالالالال  مالالالالالا يحتاجالالالالالل الوالالالالالعب العراقالالالالالي باعتبالالالالالارك أتالالالالال  مالالالالال  

هفي هقالالالالالو سالالالالالابح  أكالالالالالد القيالالالالالادي فالالالالالي تحالالالالالال  ال الالالالالت  معانالالالالالار مالالالالالاا الوالالالالالعب  همالالالالالاا تهجالالالالالل الحكهمالالالالال  الحاليالالالالال ".

  اللماني  ال  العراق ست دي ال  كسر فيته هاون  .عدي عبد النادي  ا  عهدر ورك  سيمنز 

  

 العراق ينال منةبي  في هكال  ال اق  المتجددر هالجمعي  العمهمي  للهكال 

 

نالالالالالالي   عالالالالالال  نيلنالالالالالالا منةالالالالالالبي  فالالالالالالي الهكالالالالالالال  الدهليالالالالالال  اعلنالالالالالالو هزارر الخارجيالالالالالال  العراقيالالالالالال   يالالالالالاله  اال. والالالالالال ح نيالالالالالالهز/ 

هقالالالالالالال متحالالالالالالده باسالالالالالال  الالالالالالالهزارر فالالالالالالي بيالالالالالالا  ةالالالالالالح ي  ا لعالالالالالالو  لل اقالالالالالال  المتجالالالالالالددر هالجمعي الالالالالال  العمهمي الالالالالال  للهكالالالالالالال .

عليالالالالالالل هكالالالالالالال  والالالالالال ح نيالالالالالالهز  ي  العالالالالالالراق فالالالالالالاز بعاالالالالالالهي  المجلالالالالالالس التن يالالالالالالاي للهكالالالالالالال  الدهليالالالالالال  لل اقالالالالالال  المتجالالالالالالددر 

 2024الجمعي   العمهمي   للهكال  لعا  هبمنةب نائب رئيس  2023لعا  

النالالالالالالالا ح باسالالالالالالال  هزارر الخارجيالالالالالالال : العالالالالالالالراق ي الالالالالالالهز بعاالالالالالالالهي  المجلالالالالالالالس التن يالالالالالالالاي للهكالالالالالالالال  الدهليالالالالالالال  لل اقالالالالالالال  

 2024هبمنةب نائب رئيس الجمعي   العمهمي   للهكال  لعا   2023المتجددر لعا  
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 التحاد ما زال مستمراالديمقرا ي: خبفنا مع ا

اكالالالالالالد عاالالالالالاله الحالالالالالالزب الالالالالالالديمقرا ي الكردسالالالالالالتاني هفالالالالالالاء كالالالالالالري  دمحم  اليالالالالالاله  االحالالالالالالد  ا  الخالالالالالالب   المعلهمالالالالالال / هكالالالالالالال  

 مالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالع االتحالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاد الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاله ني اليالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالزال مسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالتمرا.

موالالالالالالكل  الالالالالالالديمقرا ي مالالالالالالع االتحالالالالالالاد الالالالالالاله ني تكمالالالالالال  فالالالالالالي “هقالالالالالالال دمحم فالالالالالالي حالالالالالالهار تابعتالالالالالالل هكال /المعلهمالالالالالال /  ا  

 ”.منافالالالالالالالالالالالالا الحدهديالالالالالالالالالالالال  هعالالالالالالالالالالالالد  االنةالالالالالالالالالالالالياع لقالالالالالالالالالالالالهاني  اقلالالالالالالالالالالالالي  كردسالالالالالالالالالالالالتا مسالالالالالالالالالالالالال  تسالالالالالالالالالالالاللي  هارداو ال

مليالالالالالالالاله  دهالر همالالالالالالالالي ال تغ الالالالالالالالي رهاتالالالالالالالالب مالالالالالالالالهظ ي  500هارداتنالالالالالالالالا مالالالالالالالال  الالالالالالالالالن   تةالالالالالالالالل الالالالالالالالال  “هااالالالالالالالالا  ا  

 ”.االقلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالي 

منالالالالالاك ت الالالالالرد بالالالالالالقرار هتهجنالالالالالاو مختل الالالالال  مالالالالال  قبالالالالالل االتحالالالالالاد الالالالالاله ني هال نعلالالالالال  مالالالالالع مالالالالال  “هاوالالالالالار دمحم الالالالالال  ا  

 “.نتحالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالده 

لجنالالالالال  مسالالالالال هل  عالالالالال  تةالالالالالدير الالالالالالن   م ل الالالالال  مالالالالال  مسالالالالالرهر بالالالالالارزاني هقهبالالالالالاد  البالالالالالاني منالالالالالاك “هل الالالالالو الالالالالال  ا  

 ”.ههزير المهارد ال بيعي 
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 في .به محافظاو.. حهاده دمس هحرق هةعح تهدي بحيار .ب.  أوخاص

أفالالالالالالادو .ب.الالالالال  مةالالالالالالادر أمنيالالالالال   يالالالالاله  الحالالالالالالد  بتهقيالالالالال  مالالالالالالدرس فالالالالالي نينالالالالالهى ي.الالالالالالر اعتدائالالالالالل علالالالالالال   والالالالال ح نيالالالالالهز/ 

ه تلميالالالالالا  فيمالالالالالا لقالالالالالي  تلميالالالالالا آخالالالالالر مةالالالالالرعل نتيجالالالالال  ةالالالالالعق  كنربائيالالالالال  بالالالالالالنج   فاالالالالالبه عالالالالال  مةالالالالالرع امالالالالالرأر حرقالالالالالا

ه يلالالالالالال  حالالالالالالاده دمالالالالالالس فالالالالالالي اي قالالالالالالار. هأخبر أحالالالالالالد المةالالالالالالادر  هكالالالالالالال  والالالالالال ح نيالالالالالالهز  أ  هتعالالالالالالرض مختالالالالالالل عقليالالالالالالا

ه بعالالالالالد اعتدائالالالالالل علالالالالال  تلميالالالالالا مالالالالال  مدرسالالالالال  أخالالالالالرى هاالالالالالربل علالالالالال  هجنالالالالالل أ.نالالالالالاء  "والالالالالر   نينالالالالالهى أهق الالالالالو مدرسالالالالالا

هأاالالالالالالالا  المةالالالالالالالدر  أ  "السالالالالالالالتاا أنكالالالالالالالر اعتالالالالالالالداءك علالالالالالالال  دير السياحي"سالالالالالالال رر مدرسالالالالالالالي   فالالالالالالالي مجمالالالالالالالع السالالالالالالال

التلميالالالالالا فالالالالالي مركالالالالالز الوالالالالالر    لكالالالالال  والالالالالنهداه أ.بتالالالالالها ةالالالالالح  االدعالالالالالاء  هأرسالالالالاللو الوالالالالالر   ال  الالالالالل يلالالالالال  المستوالالالالال   

هفالالالالالي النجالالالالال   للحةالالالالالهل علالالالالال  تقريالالالالالر  بالالالالالي  هيالالالالالرج  أ  أن الالالالالل قالالالالالد كبسالالالالالر لكالالالالال  لالالالالال  يظنالالالالالر التقريالالالالالر حتالالالالال  ا  ".

"تلميالالالالالالاا  فالالالالالالي الةالالالالالال  السالالالالالالادس االبتالالالالالالدائي  لقالالالالالالي مةالالالالالالرعل بحالالالالالالاده ةالالالالالالعح اكالالالالالالر مةالالالالالالدر آخالالالالالالر  للهكالالالالالالال   أ  

هأهاالالالالال  المةالالالالالدر  أ   أ.نالالالالالاء عهدتالالالالالل مالالالالال  المدرسالالالالال   يلالالالالال  منزلالالالالالل بمن قالالالالال  السالالالالالنيلي  هسالالالالال  مدينالالالالال  النجالالالالال ".

"التلميالالالالالا تعالالالالالرض لةالالالالالعق  بعمالالالالالهد كنربالالالالالاء ر الالالالالب بالميالالالالالاك نتيجالالالالال  الم الالالالالار الخيالالالالالرر  حيالالالالاله أبلالالالالال  المالالالالالالي عنالالالالالل 

أما اي قالالالالالالار  فسالالالالالالجلو المحافظالالالالالال    الجنالالالالالالاو المختةالالالالالال  فالالالالالالي المحافظالالالالالال ".بهقالالالالالالو سالالالالالالابح  لكالالالالالال  ده  تحريالالالالالالك مالالالالالال

هأبل  مةالالالالالالدر عالالالالالالدداه مالالالالالال  الحالالالالالالهاده المنيالالالالالال   بيننالالالالالالا هفالالالالالالار امالالالالالالرأر بحالالالالالالاده حريالالالالالالح منالالالالالالزل والالالالالالمالي الناةالالالالالالري .

ه تهفيالالالالالو أ.نالالالالالاء احتالالالالالراق منزلنالالالالالا الهاقالالالالالع  27أمنالالالالالي فالالالالالي اي قالالالالالار  الهكالالالالالال   أ  "امالالالالالرأر تبلالالالالال  مالالالالال  العمالالالالالر  عامالالالالالا

ه تالالالالالالهفي نتيجالالالالالال  تعراالالالالالالل لحالالالالالالاده فالالالالالالي قاالالالالالالاء الوالالالالالال رر والالالالالالمالي  ه مخالالالالالالتبه عقليالالالالالالا ه أ  "أربعينيالالالالالالا المحافظالالالالالال "  مبينالالالالالالا

هأوالالالالالالالار المةالالالالالالالدر  يلالالالالالالال  أ  "الجنالالالالالالالزر المنيالالالالالالال  دمالالالالالالالس فالالالالالالالي من قالالالالالالال  حالالالالالالالي ال الالالالالالالداء هسالالالالالالال  مدينالالالالالالال  الناةري ".

االالالالالالالب و عجلتالالالالالالالي  نالالالالالالالهع تريلالالالالالالال  محملتالالالالالالالي  بمالالالالالالالادر السالالالالالالالكراب ده  تالالالالالالالرخيص مالالالالالالال  قبالالالالالالالل سالالالالالالالي راو ال الالالالالالالرق 

هعل  الجانالالالالالالالب او المختةالالالالالالال  بتنمالالالالالالال  تنريالالالالالالالب مالالالالالالالادر السالالالالالالالكراب".الخارجيالالالالالالال   حيالالالالالالاله تمالالالالالالالو احالتنمالالالالالالالا للجنالالالالالالال

ا خالالالالالر  تعراالالالالالالو عجلالالالالال  نالالالالالالهع كيالالالالالا )مهمالالالالالالافي( لحالالالالالاده سالالالالالالير نتيجالالالالال  انقببنالالالالالالا علالالالالال  ال ريالالالالالالح الالالالالالدهلي  حيالالالالالاله 

 عاماه". 26أدى الحاده يل  أةاب  سائقنا ههفار مرافقتل التي يبل  عمرما 

 

 اندالع حريح داخل فندق هس  بغداد

 المعلهم /هكال   حريح  اليه  اال.ني   داخل فندق في وارع السعده  هس  العاةم  بغداد. اندلع

هقالالالالالال مةالالالالالدر امنالالالالالي فالالالالالي تةالالالالالري  ل/المعلهمالالالالال /  ي  "حريقالالالالالا نوالالالالالب  ةالالالالالبار اليالالالالاله   داخالالالالالل فنالالالالالدق فالالالالالي والالالالالارع 

  السعده  هس  بغداد ده  معرف  السباب".

  يح".هأاا  المةدر  أ  "فرق الدفاع المدني مرعو يل  مكا  الحاده الخماد الحر
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 انخ اض أسعار ةر  الدهالر في أسهاق العراق اليه 

نخ اض أسالالالالالالعار ةالالالالالالر  تنوالالالالالالر السالالالالالالهمري  نيالالالالالالهز  اليالالالالالاله  اال.نالالالالالالي   أسالالالالالالعار ةالالالالالالر  الالالالالالالدهال  /السالالالالالالهمري  نيالالالالالالهز

ه فالالالالالالالي السالالالالالالالهاق المحليالالالالالالال .الالالالالالالالدهالر فالالالالالالالي أسالالالالالالالهاق العالالالالالالالراق اليهم  هوالالالالالالالندو أسالالالالالالالعار ةالالالالالالالر  الالالالالالالالدهالر  انخ ااالالالالالالالا

 

لو أسالالالالالالالعار بيالالالالالالالع الالالالالالالالدهالر  لو أسالالالالالالالعار والالالالالالالراء الالالالالالالالدهالر  100دينالالالالالالالار لكالالالالالالالل  157500هسالالالالالالالج  دهالر  فيمالالالالالالالا سالالالالالالالج 

 دهالر. 100دينالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالار لكالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل  157200

 

ه عالالالالالال  تعالالالالالالديل سالالالالالالعر ةالالالالالالر  2020كالالالالالالانه  الهل  19يالالالالالالاكر أ  البنالالالالالالك المركالالالالالالزي العراقالالالالالالي أعلالالالالالال  فالالالالالالي    رسالالالالالالميا

ه للمهازنالالالالالال  العامالالالالالال  للدهلالالالالالال  100ألالالالالالال  دينالالالالالالار مقابالالالالالالل كالالالالالالل  145الالالالالالالدهالر الميركالالالالالالي ليكالالالالالاله   لعالالالالالالا   دهالر  هفقالالالالالالا

 التي أقرما مجلس النهاب. 2021

 

 ارت اع ةادراو الن   العراقي  ال  المةافي الةيني  المستقل  خبل عا  

والالالالال ح نيالالالالالهز/ اعلنالالالالالو ادارر الجمالالالالالارك الةالالالالاليني   يالالالالاله  اال.نالالالالالي   عالالالالال  ارت الالالالالاع الةالالالالالادراو الن  يالالالالال  العراقيالالالالال  الالالالالال  

 .2022مة ار ال  نحه النة  خبل عا   32المةافي الةيني  المستقل  البالغ  

فالالالالالالي يحةالالالالالالائي  لنالالالالالالا ا لعالالالالالالو عليالالالالالالل هكالالالالالالال  والالالالالال ح نيالالالالالالهز  ا  "الةالالالالالالادراو العالالالالالالراق الن  يالالالالالال  هأظنالالالالالالرو االدارر 

 92.987مليالالالالالالاله   الالالالالالال  متالالالالالالالري اه مالالالالالالالا يعالالالالالالالادل )  12.738الالالالالالالال  المةالالالالالالالافي الةالالالالالالاليني  المسالالالالالالالتقل  ارت عالالالالالالالو الالالالالالالال  

% عالالالالالالالال  عالالالالالالالالا  45.3مليالالالالالالالاله  برميالالالالالالالل والالالالالالالالنريا(  مرت عالالالالالالالالا بنسالالالالالالالالب   7.748مليالالالالالالاله  برميالالالالالالالالل( هبمالالالالالالالالا يعالالالالالالالالادل ) 

مليالالالالالالالاله   63.999مليالالالالالالالاله   الالالالالالالال  متالالالالالالالالري أه مالالالالالالالالا يعالالالالالالالالادل ) 8.767نمالالالالالالالالا الالالالالالالالالاي بلغالالالالالالالالو الةالالالالالالالالادراو في 2021

 مليه  برميل ونريا(". 5.333برميل( اه ما يعادل )

هااالالالالالالافو ا  "العالالالالالالراق جالالالالالالاء بالمرتبالالالالالال  الخامسالالالالالال  فالالالالالالي ةالالالالالالادراو الالالالالالالن   للمةالالالالالالافي الةالالالالالاليني  المسالالالالالالتقل  خالالالالالالبل 

سالالالالالالاليا مليالالالالالالاله   الالالالالالال  متالالالالالالالري تلينالالالالالالالا ره 46.466  حيالالالالالالاله جالالالالالالالاءو ماليزيالالالالالالالا اهال بةالالالالالالالادراو بلغالالالالالالالو 2022عالالالالالالالا  

مليالالالالالاله   21.831مليالالالالالاله   الالالالالال  متالالالالالالري تلينالالالالالالا .ال.الالالالالالا السالالالالالالعهدي  بةالالالالالالادراو بلغالالالالالالو  30.682بةالالالالالالادراو بلغالالالالالالو 

مليالالالالالاله   الالالالالال  متالالالالالالري"  مبينالالالالالال  ا  "عمالالالالالالا   21.378 الالالالالال  متالالالالالالري تلينالالالالالالا ا مالالالالالالاراو خامسالالالالالالا بةالالالالالالادراو بلغالالالالالالو 

 مليه     متري". 1.790جاءو بالمرتب  السادس  بةادراو بلغو 

 2022سالالالالالالتقل  انخ الالالالالالض اسالالالالالالتيرادما مالالالالالال  الالالالالالالن   الخالالالالالالا  خالالالالالالبل عالالالالالالا  هاوالالالالالالارو الالالالالالال  ا  "المةالالالالالالافي الةالالالالالاليني  الم

الالالالالالالالاي بلالالالالالالال  اسالالالالالالالتيرادما  2021% عالالالالالالال  عالالالالالالالا  2.3مليالالالالالالاله   الالالالالالال  متالالالالالالالري منخ االالالالالالالا بنسالالالالالالالب   173.225ليبلالالالالالالال  

 مليه     متري". 177.244م  الن   الخا  
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 جنهد سهريي  بقة  ونتل "النةرر" 3حميمي  يعل  مقتل 

 

جنالالالالالهد سالالالالالهريي  فالالالالالي محافظالالالالال  الباقيالالالالال   3للمةالالالالالالح  فالالالالالي سالالالالالهريا مقتالالالالالل  المركالالالالالز الرهسالالالالالياعلالالالالال    /نهفهسالالالالالتي

 بقة  ونل تنظي  "جبن  النةرر" ا رمابي م  قرى يدلب المحااي .

هقالالالالالالال المركالالالالالالز فالالالالالالي بيانالالالالالالل ي  مسالالالالالاللحي "النةالالالالالالرر" ن ّالالالالالالاها عمليالالالالالال  قةالالالالالال  هاحالالالالالالدر فالالالالالالي من قالالالالالال  يدلالالالالالالب لهقالالالالالال  

 التةعيد ومال  ربي سهريا.

الالالالالّجلو فالالالالالي هأاالالالالالا  نائالالالالالب رئالالالالاليس المركالالالالالز الرهسالالالالالي  للمةالالالالالالح  أهليالالالالال  ييغالالالالالهره   أنالالالالالل "خالالالالالبل اليالالالالاله  الخيالالالالالر سب

 من ق  يدلب عملي  قة  هاحدر م  قبل جماع  جبن  "النةرر" ا رمابي ".

هأوالالالالالار يلالالالالال  أ  قةالالالالال  المسالالالالاللحي  بقالالالالالاائ  النالالالالالاه  مالالالالال  بالالالالالرزر التحتالالالالالاني علالالالالال  مهاقالالالالالع الجالالالالالي  السالالالالالهري فالالالالالي 

 هريي .جنهد س 3قري  نخوب  بمحافظ  الباقي   أس ر ع  مقتل 

 

 السعهدي .. ارت اع المتهس  السنهي للتاخ 

أظنالالالالالالالرو البيانالالالالالالالاو الةالالالالالالالادرر عالالالالالالال  ميئالالالالالالال  ا حةالالالالالالالاء السالالالالالالالعهدي   ارت الالالالالالالاع متهسالالالالالالال  التاالالالالالالالخ  /  رهسالالالالالالاليا اليالالالالالالاله 

%  مقارنالالالالالالال  2.5يلالالالالالالال   2022السالالالالالالالنهي لسالالالالالالالعار المسالالالالالالالتنلك فالالالالالالالي المملكالالالالالالال  العربيالالالالالالال  السالالالالالالالعهدي  فالالالالالالالي العالالالالالالالا  

 .2021بالمتهس  السنهي لعا  

م والالالالالالالالالالر الالالالالالالالالالالرق  القياسالالالالالالالالالالي لسالالالالالالالالالالعار المسالالالالالالالالالالتنلك لوالالالالالالالالالالنر ديسالالالالالالالالالالمبر  البيانالالالالالالالالالالاو ارت الالالالالالالالالالاعكالالالالالالالالالالالك أظنالالالالالالالالالالرو 

 .2021% مقارن  بنظيرك م  3.3 بنسب  2022

هيعالالالالالزى مالالالالالاا االرت الالالالالاع يلالالالالال  ارت الالالالالاع أسالالالالالعار السالالالالالك  هالميالالالالالاك هالكنربالالالالالاء هالغالالالالالاز هأنالالالالالهاع هقالالالالالهد أخالالالالالرى بنسالالالالالب  

 %.4.2%  هأسعار ال اي  هالمورهباو بنسب  5.9

 

 

 

 



 

  2023-6-61/  نثين اال

 653العدد / 

20 
 

 

 

 هق السهد لل ائرر المنكهب  في النيبالالع.هر عل  الةند

سالالالالالكاي نيالالالالالهز/ أكالالالالالدو السالالالالالل او النيباليالالالالال   اليالالالالاله  اال.نالالالالالي   أنالالالالالل تالالالالال  الع.الالالالالهر علالالالالال  الةالالالالالندهق السالالالالالهد لل الالالالالائرر 

م قالالالالالهدي   بعالالالالالد أسالالالالالهأ حاد.الالالالال  تح الالالالال  ل الالالالالائرر  4التالالالالالي تح مالالالالالو يالالالالاله  أمالالالالالس الحالالالالالد  فيمالالالالالا تهاةالالالالالل البحالالالالاله عالالالالال  

 عقالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالهد. 3توالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالندك الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالببد منالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا نحالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاله 

أوالالالالالخاص مالالالالالالا زالالالالالالالها  4نيبالالالالالاليه  ي  رجالالالالالالال ا نقالالالالالاا اسالالالالالالتان ها  اليالالالالاله  اال.نالالالالالالي   البحالالالالاله عالالالالالال   هقالالالالالال مسالالالالالال هله 

هقالالالالالال مسالالالالال هل بوالالالالالر   بهخالالالالالارا ي  عمليالالالالال  البحالالالالاله ها نقالالالالالاا التالالالالالي تهق الالالالالو بسالالالالالبب حلالالالالالهل فالالالالالي عالالالالالداد الم قهدي .

وخةالالالالالا فالالالالالي  68هأمس الحالالالالالد  أكالالالالالدو الوالالالالالر   النيباليالالالالال  مقتالالالالالل الظالالالالالب  أمالالالالالس الحالالالالالد اسالالالالالت ن و ةالالالالالبار اليالالالالاله .

هةالالالالالالالرر وخةاه. 72 الالالالالالال   الالالالالالالائرر تابعالالالالالالال  لوالالالالالالالرك  الخ الالالالالالاله  الجهيالالالالالالال  "يتالالالالالالالي" كانالالالالالالالو تحمالالالالالالالل علالالالالالالال  متننالالالالالالالا تح

)ج.الالالالالال ( نقلالالالالالالو يلالالالالالال  المستوالالالالالال ياو"   31مسالالالالالال هل الوالالالالالالر   آيالالالالالالل كيالالالالالالل والالالالالاليتري لهكالالالالالالال  فالالالالالالرانس بالالالالالالرس  أّ  "

ه أنّالالالالالالل تالالالالالالّ  الع.الالالالالالهر علالالالالالال   هكانالالالالالالو ال الالالالالالائرر فالالالالالالي رحلالالالالالال  ج.الالالالالال  أخالالالالالالرى فالالالالالالي مهقالالالالالالع تح الالالالالال  ال ائرر. 36ماالالالالالالي ا

وخةالالالالالا   72يلالالالالال  مدينالالالالال  بهخالالالالالارا السالالالالالياحي  قبالالالالالل دقالالالالالائح مالالالالال  مبه نالالالالالا  هكالالالالالا  كالالالالالا  علالالالالال  متننالالالالالا  كاتمنالالالالالده مالالالالال 

 3ع هراالالالالالالالال 3مالالالالالالالال  أفالالالالالالالالراد ال الالالالالالالالاق   همالالالالالالالال  بيالالالالالالالالنن  أياالالالالالالالالا  4أجنبيالالالالالالالالا ه 15راكبالالالالالالالالا مالالالالالالالال  بيالالالالالالالالنن   68بيالالالالالالالالنن  )

هأظنرو لق الالالالالاو تل زيهنيالالالالالال  ب.تنالالالالالا مح الالالالال  محليالالالالالال  دخانالالالالالا ك.ي الالالالالالا يتةالالالالالاعد مالالالالال  مهقالالالالالالع تح الالالالال  ال الالالالالالائرر  أ  الالالالالال.

اال.نالالالالالالي  يهمالالالالالالا  اليالالالالالاله  نيبالالالالالالال هأعلنالالالالالالوفيمالالالالالالا احتوالالالالالالد عمالالالالالالال ينقالالالالالالاا هحوالالالالالالهد مالالالالالال  النالالالالالالاس حالالالالالالهل ح الالالالالالا  ال ائرر.

للحالالالالالداد الالالالالاله ني هوالالالالالكلو لجنالالالالال  للتحقيالالالالالح فالالالالالي الكار.الالالالال  هاقتالالالالالرار تالالالالالدابير لتجنالالالالالب هقالالالالالهع م.الالالالالل مالالالالالاك الحالالالالالهاده فالالالالالي 

قمالالالالال   14جبالالالالالال مالالالالال  بالالالالالي  أعلالالالالال   8التالالالالالي تهجالالالالالد فينالالالالالا  نيبالالالالالال هحهاده ال الالالالالائراو ليسالالالالالو نالالالالالادرر فالالالالاليالمسالالالالالتقبل.

فالالالالالالي العالالالالالالال  مالالالالالال  بيننالالالالالالا قمالالالالالال  يي رسالالالالالالو يا يمكالالالالالال  لل قالالالالالالس أ  يتغيالالالالالالر بوالالالالالالكل م الالالالالالاج  هيزيالالالالالالد الخ الالالالالالهرر علالالالالالال  

فالالالالالالالالي حالالالالالالالالهاده تح الالالالالالالال   الالالالالالالالائراو أه  الالالالالالالالائراو  2000علالالالالالالالال  القالالالالالالالالل منالالالالالالالالا عالالالالالالالالا   350هقبتل المبحالالالالالالالال  الجهيالالالالالالالال .

 نيبال مرهحي  في

 

 بسبب أهكرانيا.. تهق  حرك  الس   في مايح البهس هر

تهق الالالالالو حركالالالالال  السالالالالال    اليالالالالاله  اال.نالالالالالي  فالالالالالي ماالالالالاليح البهسالالالالال هر بعالالالالالد جنالالالالالهر سالالالالال ين  قادمالالالالال  مالالالالال    سالالالالالكاي نيالالالالالهز/

هبحسالالالالالب ةالالالالالالح  تركيالالالالالال   أ  تهقالالالالالال  حركالالالالالال  السالالالالالال   فالالالالالي الماالالالالالاليح جالالالالالالاء لسالالالالالالباب أمنيالالالالالال  بعالالالالالالد جنالالالالالالهر أهكرانيا.

هأاالالالالالالالافو ي  فالالالالالالالرق ا نقالالالالالالالاا تهجنالالالالالالالو يلالالالالالالال  مكالالالالالالالا  جنالالالالالالالهر السالالالالالالال ين  لتبالالالالالالالدأ عمليالالالالالالالاو سالالالالالالالحب السالالالالالالال ين  الس ين .

هكانو السالالالالالالل او التركيالالالالالال   أعلنالالالالالالو السالالالالالالبهع المااالالالالالالي  تعليالالالالالالح حركالالالالالال  مالالالالالالرهر الجانحالالالالالال  لعالالالالالالهدر حركالالالالالال  السالالالالالال  .

قبالالالالالل أوالالالالالالنر  تركيالالالالالالا هأعلنو  بسالالالالالالبب الاالالالالالباب الك.يالالالالالال  فالالالالالي مدينالالالالالال  يسالالالالال نبهل.ماالالالالالاليح البهسالالالالال هر السالالالالال   عبالالالالالر

خمالالالالالس مالالالالالراو هفقالالالالالا للحقالالالالالهق الممنهحالالالالال   الالالالالالدردنيله ماالالالالاليح البهسالالالالال هر عبالالالالالراعتزامنالالالالالا رفالالالالالع رسالالالالاله  المالالالالالرهر 

 .لنا بمهجب ات اقي  مهنتره

https://www.alsumaria.tv/Entity/47555/%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%88/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47554/%D9%86%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%84/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47554/%D9%86%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%84/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47554/%D9%86%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%84/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/543380746/%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/48162/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/543380746/%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/48169/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%84/ar/

