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 ( موازين نيوز (..)6ص.)البرلمان يوافق على إدراج إقالة محافظ الديوانية بجدول أعماله 

  (وكالة االنباء العراقية(..)6.)صجلسته ليوم الثالثاءمجلس النواب ينشر جدول أعمال 

  خالالالالالالل لمامالالالالاله مجموعالالالالالة مالالالالالن ايالالالالالار. الخاالالالالالوا الجويالالالالالة العراقيالالالالالة .. المنالالالالالدالو. يت الالالالالق مالالالالال  وزيالالالالالر النمالالالالالل

موقالالالالالالالال  (..)7ص.) علالالالالالالالالى وسالالالالالالالال  خاالالالالالالالالة السالالالالالالالالتيعاب الايالالالالالالالالارين واشالالالالالالالالراك م فالالالالالالالال  دورات تخ  الالالالالالالالية

 (مجلس النواب

   (ش ق نيوز(..)7ص.)ينجو من محاولة اغتيال جنوب  العراق النامب عل  الالم 

 .وكالالالالالالالة المعلومالالالالالالة (..)8ص.)يُشالالالالالالخص عمبتالالالالالالين وراء تالالالالالال خر أرسالالالالالالال الموازنالالالالالالة النامالالالالالالب ثالالالالالالامر الجبالالالالالالور

 (اإلخبارية

  .اجتمالالالالالالالالالالاب تركيالالالالالالالالالالا أثبالالالالالالالالالالت سالالالالالالالالالالع  أمريكالالالالالالالالالالا لتاويالالالالالالالالالالق االقت الالالالالالالالالالاد النامبالالالالالالالالالالة زينالالالالالالالالالالب الموسالالالالالالالالالالو :

 (المعلومة اإلخبارية وكالة(..)8ص.)العراق 

 ل الالالالالالي ود: واشالالالالالالنان تمالالالالالالود عمليالالالالالالة المسالالالالالالاربة فالالالالالال  الالالالالالالدوالر بالسالالالالالالوق المحليالالالالالالة إلخسالالالالالالاب لنامالالالالالالب   اا

 (وكالة المعلومة اإلخبارية(..)9ص.)العراق

 يكشالالالالالالالالالالالم عالالالالالالالالالالالن شالالالالالالالالالالالرواه مالالالالالالالالالالالن اجالالالالالالالالالالالل تمريالالالالالالالالالالالر  البرلمالالالالالالالالالالالان لنامالالالالالالالالالالالب اميالالالالالالالالالالالر المعمالالالالالالالالالالالور. : ا

 (االخباريةالمعلومة كالة (..)9ص.)الموازنة

 ممبلالالالالالون علالالالالالى حسالالالالالم حزمالالالالالة قالالالالالوانين م مالالالالالة بعالالالالالد الت الالالالالويت : النيابيالالالالالة احمالالالالالد فالالالالالواز عسالالالالالو المانونيالالالالالة

 (وكالة المعلومة اإلخبارية(..)10ص.)على الموازنة

  : .عالالالالالالالودب الك ربالالالالالالالاء الالالالالالالالى عمل الالالالالالالا الابيعالالالالالالال  دون انماالالالالالالالاب عسالالالالالالالو الااقالالالالالالالة النيابيالالالالالالالة حسالالالالالالالن االسالالالالالالالد

 (الع د نيوز(..)10ص.)سنوات 5تحتاج إلى 

 (الع د نيوز(..)11ص.)نياب  لتعديل قانون البرلمان النامب عامر عبدالجبار يمدم الب 
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  (السومرية نيوز(..)12ص.)رميس الجم ورية يتلمى دعوب رسمية من الرميس ال ومال 

  رمالالالالالالالالالالالالالالالاليس الالالالالالالالالالالالالالالالالوزراء ي الالالالالالالالالالالالالالالالدر توجي الالالالالالالالالالالالالالالالات تخالالالالالالالالالالالالالالالالص المتظالالالالالالالالالالالالالالالالا رين مالالالالالالالالالالالالالالالالن السالالالالالالالالالالالالالالالالجناء

 (االنباء العراقيةوكالة (..)12ص.)السياسيين

  ألحالالالالالالالالالد المشالالالالالالالالالاري  المن الالالالالالالالال ب   مليالالالالالالالالالار دينالالالالالالالالالار ٠٦النزا الالالالالالالالالة تالالالالالالالالالتمكن مالالالالالالالالالن إيمالالالالالالالالالام  الالالالالالالالالرم قرابالالالالالالالالالة

 (وكالة االنباء العراقية(..)13ص.)بكربالء

 عالالالالالالالالالم اإلجالالالالالالالالالراءات المتخالالالالالالالالال ب بحالالالالالالالالالق المسالالالالالالالالالاربين بسالالالالالالالالالعر المسالالالالالالالالالاء: اجتمالالالالالالالالالاب الرماسالالالالالالالالالات أكالالالالالالالالالد د

 (وكالة االنباء العراقية(..)13ص.)الدوالر

 (ش ق نيوز(..)14ص.)وزير الخارجية الروس  ي ل إلى بغداد 

 .وكالالالالالالالالة (..)14ص.)بحسالالالالالالالور السالالالالالالالودان .. اإلاالالالالالالالار التنسالالالالالالاليم  يعمالالالالالالالد اجتماعالالالالالالالا  فالالالالالالال  منالالالالالالالزل العبالالالالالالالاد

 (بغداد اليوم

   ممن جالالالالالالالالالالالالالالة ومدروسالالالالالالالالالالالالالالة للسالالالالالالالالالالالالالاليارب علالالالالالالالالالالالالالالى عالالالالالالالالالالالالالالالو.: قالالالالالالالالالالالالالالرارات ال الالالالالالالالالالالالالالدرال  األميركالالالالالالالالالالالالالال

 وكالة المعلومة اإلخبارية((..)15ص.)العراق

 (السومرية نيوز(..)15ص.)العراق وعمان يناقشان التاورات االقليمية والدولية 

  الواشالالالالالالالنان بوسالالالالالالالت" تكشالالالالالالالم ت ا الالالالالالاليل اجتمالالالالالالالاب البنالالالالالالال  المركالالالالالالالز. العراقالالالالالالال  والخزانالالالالالالالة االمريكيالالالالالالالة"

 ( السومرية نيوز (..)16ص.)بإسانبول

  وكالالالالالالالالة (..)17ص.)الخارجيالالالالالالالة يبحالالالالالالالي مالالالالالالال  وفالالالالالالالد إيرانالالالالالالال  مل الالالالالالالات الااقالالالالالالالة واسالالالالالالالتيراد الغالالالالالالالازوزيالالالالالالالر

 (المعلومة اإلخبارية

 (الع د نيوز (..)17ص.)وزيرب المالية تكشم ت ا يل عن برنامج ا الح االدارب المالية 
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  مت مالالالالالالالالين بحالالالالالالالالوزت م أكثالالالالالالالالر مالالالالالالالالن مليالالالالالالالالار دينالالالالالالالالار الجالالالالالالالالراء التحالالالالالالالالويالت الماليالالالالالالالالة غيالالالالالالالالر  7اعتمالالالالالالالالال

 (ال رات نيوز(..)18ص.)الرسمية

 . (موازين نيوز(..)18ص.)الدفاب تعلن توقيم سابا تل ظ بكلمات غير أخالقية 

 

 

 

 

 

 

  البنالالالالالالالال  المركالالالالالالالالز. يشالالالالالالالالكل غرفالالالالالالالالة عمليالالالالالالالالات مشالالالالالالالالتركة مالالالالالالالال  الم الالالالالالالالارم للسالالالالالالالاليارب علالالالالالالالالى  الالالالالالالالرم

 (السومرية نيوز(..)19ص.)الدوالر

  م الالالالالالالالالالالالرم حكالالالالالالالالالالالالوم  يوجالالالالالالالالالالالاله باسالالالالالالالالالالالالتمبال معالالالالالالالالالالالالامالت المالالالالالالالالالالالالرو  ويوسالالالالالالالالالالالال  بشالالالالالالالالالالالال ن إاالالالالالالالالالالالالالق

 (ش ق نيوز(..)20ص.)السلم
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 (سانا(..)21ص.)ارت اب سعر  رم الدوالر أمام الليرب السورية ف  التعامالت الرسمية 

   41األردن.. انتشالالالالالالالالالالالالالالالالالار جديالالالالالالالالالالالالالالالالالد للحمالالالالالالالالالالالالالالالالالى المالعيالالالالالالالالالالالالالالالالالة وإغالالالالالالالالالالالالالالالالالالق أسالالالالالالالالالالالالالالالالالواق المواشالالالالالالالالالالالالالالالالال 

 (المملكة(..)21ص.)يوما

 

 

 

 

 

 "(سكا. نيوز عربية(..)22ص.)روسيا تت م أوكرانيا بـ"التخايا الفتعال عملية و مية 

  (سكا. نيوز عربية(..)22ص.)من الر د حتى اإلسماا.. كل ما نعرفه عن المنااد ال ين 
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 البرلمان يوافق على إدراج إقالة محافظ الديوانية بجدول أعماله

وافالالالالالالق رمالالالالالاليس مجلالالالالالالس النالالالالالالواب   الحلبوسالالالالالال ز اليالالالالالالوم االحالالالالالالدز علالالالالالالى الالالالالالالب رمالالالالالاليس الالالالالالالوزراء / مالالالالالالوازين نيالالالالالالوز 

 شياب السودان  بإدراج إقالة محافظ الديوانية على جدول أعمال البرلمان ف  الجلسة الممبلة.  

 

 

 

 

 مجلس النواب ينشر جدول أعمال جلسته ليوم الثالثاء

األحدز عن جدول اعمال جلسالة المجلالس الممالرر عمالد ا يالوم اعلنت الدامرب االعالمية لمجلس النوابز اليوم  وكالة االنباء العراقية/

 الثالثاء الممبل.

 

وقالت الدامرب ف  بيالان تلمتاله وكالالة األنبالاء العراقيالة )واب(ز إن "جالدول أعمالال جلسالة مجلالس النالواب الممالرر عمالد ا يالوم الثالثالاء 

لممترح قالانون التعالديل األول لمالانون إقامالة األجانالب رقالم الممبل تسمنز الت ويـت علـى إقالـة محافــظ الديوانيـةز والمراءب األولى 

بش ن تملي  قا  أراس  سكنية لمنتسب  شركة م اف   2004( لسنة 15ومشروب قانون تعديل األمر رقم ) 2017( لسنة 76)

مالراءب الثانيالة( الوسا".وأسافتز أن "الجدول تسمن ك ل  المراءب األولى لمشروب قالانون  يمالة اإلعالالم واالت الاالت ومناقشالة )ال

مشروب قانون ت ديق ات اق التعاون األساس بين حكومة جم ورية العراق ومنظمالة األمالم المتحالدب للتنميالة ال الناعية ز ومناقشالة 

)المراءب الثانية( لمشروب قانون انسمام جم ورية العالراق الالى النظالام األسالاس لمالالتمر ال الا. للمالانون الالدول  الخالاص"ز مشاليرب 

 قبل الظ ر". 11تبدأ ف  الساعة الى أن "الجلسة س
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خالل لمامه مجموعة من ايار. الخاوا الجوية العراقية .. المندالو. يت ق م  وزير النمل على 

  وس  خاة الستيعاب الايارين واشراك م ف  دورات تخ  ية

(ز 2023شالباا  5بمكتبه اليوم األحالد )استمبل السيد محسن المندالو.ز النامب األول لرميس مجلس النوابز  موق  مجلس النواب/

؛ لالسالتماب إلالى مشالاكل م ومعالجت الا مال  2018مجموعة من ايار. الخاوا الجوية العراقية المبتعثين علالى ن مالة الحكومالة عالام 

 المعنيين.

ميالة اشالراك م وأجرى المندالو. ات اال   ات يا  م  وزير النمل السيد )رزاق محيبس(ز بحالي معاله اوسالاب الايالارين وماالالب مز وأ 

ف  دورات تخ  يةز لالست ادب من ااقالات م الشالبابية وك الاءت مز وسالرورب اتخالا  اجالراءات سالريعة خالالل االيالام الممبلالة لمعالجالة 

 وسع م.

وابدى النامب األول ا تمامه الكبير بالايارين وحر ه على متابعة ومعالجة جمي  مل ات م م  المعنيينز خ و ا ان المشار الي م 

 ا تدريب م من  سنواتز ويجب وس  خاة عمل الستيعاب م سمن ااقم ايار. الخاوا الجوية العراقية.قد اكملو

 

 

 

 ينجو من محاولة اغتيال جنوب  العراق النامب عل  الالم  

افاد م در امن  ف  ميسالان جنالوب  العالراقز يالوم االحالدز بال ن نامبالا  فال  البرلمالان نجالا مالن محاولالة اغتيالال مالن قبالل مساللحين  ش ق نيوز/

 مج ولين.

اغتيالالالالالالال فالالالالالال   و كالالالالالالر الم الالالالالالدر لوكالالالالالالالة شالالالالالال ق نيالالالالالالوزز ان "النامالالالالالالب علالالالالالال  سالالالالالالعدون الالمالالالالالال ز نجالالالالالالا مالالالالالالن محاولالالالالالالة

ظالالالالالة ميسالالالالالانز بعالالالالالدما فالالالالالت  مج ولالالالالالون منامالالالالالة الدبيسالالالالالات قالالالالالرب كالالالالالراج بغالالالالالداد وسالالالالالا مدينالالالالالة العمالالالالالارب مركالالالالالز محاف

 النار على موكبه".

 وبين الم درز ان "حماية النامب أجبروا الجناب على ال رار بعدما ردوا علي م بالمثل".
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 يُشخص عمبتين وراء ت خر أرسال الموازنة الجبور.ثامر  بالنام

النالالالالالالوابز ثالالالالالالامر الجبالالالالالالور.ز اليالالالالالالوم األحالالالالالالدز أسالالالالالالباب تالالالالالال خير أرسالالالالالالال شالالالالالالخص عسالالالالالالو مجلالالالالالالس / وكالالالالالالالة المعلومالالالالالالة 

قالالالالالانون الموازنالالالالالة مالالالالالن الحكومالالالالالة الالالالالالى مجلالالالالالس النالالالالالوابز وفيمالالالالالا ت مالالالالالل إرسالالالالالال الموازنالالالالالة بشالالالالالكل سالالالالالري ز أكالالالالالد أن 

إن "تالالالالالالال خير أرسالالالالالالالال وقال الجبالالالالالالالور. فالالالالالالال  حالالالالالالالديي كالالالالالالالل الالالالالالالالوزارات أكملالالالالالالالت موازنات الالالالالالالا واحتياجات الالالالالالالا الماليالالالالالالالة.

عالالالالالالام الحالالالالالالال  مالالالالالالن قبالالالالالالل الحكومالالالالالالة الالالالالالالى البرلمالالالالالالان للت الالالالالالويت علي الالالالالالا يعالالالالالالود لسالالالالالالببين"ز الفتالالالالالالا الالالالالالالى أن موازنالالالالالالة ال

وأسالالالالالالالامز أن "السالالالالالالالبب "االرتالالالالالالالدادات التالالالالالالال  ح الالالالالالاللت مالالالالالالالالخرا  عرقلالالالالالالالت ارسالالالالالالالال المالالالالالالالانون الالالالالالالالى قبالالالالالالالة البرلمان".

األول يعالالالالالالالود لخالفالالالالالالالات المالالالالالالالوى الكرديالالالالالالالة وعالالالالالالالدم توحيالالالالالالالد الالالالالالالالرالى داخالالالالالالالل إقلالالالالالالاليم كردسالالالالالالالتان"ز مبينالالالالالالالا أن "االمالالالالالالالر 

ر يتعلالالالالالق باالسالالالالالاراب الالالالالال . ح الالالالالل فالالالالال  سالالالالالعر  الالالالالرم الالالالالالدوالر فالالالالال  األسالالالالالواق المحلية".وأوسالالالالال  عسالالالالالو االخالالالالال

مجلالالالالالس النالالالالالوابز أن "تالالالالال خير إقالالالالالرار الموازنالالالالالة وارسالالالالالال ا مالالالالالن الحكومالالالالالة الالالالالالى البرلمالالالالالان قالالالالالد يكالالالالالون بسالالالالالبب  الالالالال   

ليالالالالالتم الت الالالالالويت  السالالالالالببينز وعنالالالالالدما تتجالالالالالاوز الحكومالالالالالة  الالالالالاتين العمبتالالالالالينز نت مالالالالالل أرسالالالالالال ا الالالالالالى مجلالالالالالس النالالالالالواب 

لي الالالالالالالا".وبين الجبالالالالالالالور.ز أن "كالالالالالالالل الالالالالالالالوزارات أكملالالالالالالالت موازنات الالالالالالالا واحتياجات الالالالالالالا الماليالالالالالالالةز و الالالالالالالو مالالالالالالالا يُعجالالالالالالالل ع

بإرسالالالالالالالالال الموازنالالالالالالالالة".وكان عسالالالالالالالالو مجلالالالالالالالالس النالالالالالالالالوابز االالالالالالالاله المجمعالالالالالالالال ز قالالالالالالالالد أكالالالالالالالالد ان" اللجالالالالالالالالان الحكوميالالالالالالالالة 

ونماا الالالالالالا منالالالالالال  اشالالالالالال ر لكالالالالالالن وفالالالالالالق  2023المخت الالالالالالة فالالالالالال  وزارب الماليالالالالالالة التالالالالالالزال تعالالالالالالد بنالالالالالالود قالالالالالالانون موازنالالالالالالة 

ت لالالالالالم يحالالالالالدد حتالالالالالى االن سالالالالالعر برميالالالالالل الالالالالالن ا بانتظالالالالالار اجتمالالالالالاب حاسالالالالالم خالالالالالالل أيالالالالالام مالالالالالن اجالالالالالل االت الالالالالاق المعلومالالالالالا

 على تحديد السعر"

 : اجتماب تركيا أثبت سع  أمريكا لتاويق االقت اد العراق النامبة زينب الموسو. 

عالالالالالالالالدت عسالالالالالالالالو مجلالالالالالالالالس النالالالالالالالالواب عالالالالالالالالن كتلالالالالالالالالة ال الالالالالالالالادقون النيابيالالالالالالالالةز زينالالالالالالالالب وكالالالالالالالالالة المعلومالالالالالالالالة اإلخباريالالالالالالالالة/ 

الموسالالالالالو.ز اليالالالالالوم االحالالالالالدز اجتمالالالالالاب تركيالالالالالا خيالالالالالر دليالالالالالل علالالالالالى سالالالالالع  أمريكالالالالالا لتاويالالالالالق االقت الالالالالاد العراقالالالالال ز فيمالالالالالا 

إن "جميالالالالالال  مالالالالالالن قالالالالالالال وقالت الموسالالالالالالو. فالالالالالال  حالالالالالالديي وج الالالالالالت رسالالالالالالالة ااممنالالالالالالان بشالالالالالال ن أسالالالالالالعار  الالالالالالرم الالالالالالالدوالر.

دعالالالالالالاءات م غيالالالالالالر ان حكومالالالالالالة السالالالالالالودان   الالالالالال  مالالالالالالن رفعالالالالالالت سالالالالالالعر  الالالالالالرم الالالالالالالدوالر ثبالالالالالالت عالالالالالالدم دقالالالالالالة قالالالالالالول م وا

ال حيحة".وأسالالالالالالافتز أن "االجتمالالالالالالاب األخيالالالالالالر فالالالالالال  تركيالالالالالالا بالالالالالالين الوفالالالالالالد العراقالالالالالال  والخزانالالالالالالة األمريكيالالالالالالة يعالالالالالالد خيالالالالالالر 

دليالالالالالالالل علالالالالالالالى ان واشالالالالالالالنان لالالالالالالالدي ا توجالالالالالالاله لتاويالالالالالالالق االقت الالالالالالالاد العراقالالالالالالال  وغيالالالالالالالر  مالالالالالالالن خالالالالالالالالل الدوالر".وبشالالالالالالال ن 

"ال يوجالالالالالد سالالالالالمم زمنالالالالال   أشالالالالال رز أكالالالالالدت الموسالالالالالو.ز أنالالالالاله 9ت جيالالالالالل إجالالالالالراءات البنالالالالال  ال يالالالالالدرال  األمريكالالالالال  لمالالالالالدب 

لالت الالالالالالالاق وال يوجالالالالالالالد ات الالالالالالالاق بالالالالالالالالالخروج عالالالالالالالن المواعالالالالالالالد بالتحويالالالالالالالل والتالالالالالالالالدقيقز بالالالالالالالل االلتالالالالالالالزام ب ا".وأوسالالالالالالالالحت 

النامبالالالالالة عالالالالالن كتلالالالالالة ال الالالالالادقونز ان "العالالالالالراق ملتالالالالالزم ب الالالالالا والتن يالالالالال  العملالالالالال  سالالالالاليالكد  لالالالالال  حيالالالالالي انخ الالالالال  سالالالالالعر 

ل األيالالالالالالام المليلالالالالالالة  الالالالالالرم الالالالالالالدوالر"ز ماممنالالالالالالة الشالالالالالالعب العراقالالالالالال  بالالالالالال ن "سالالالالالالعر ال الالالالالالرم سالالالالالالينخ   اكثالالالالالالر خالالالالالالال

الممبلالالالالالالالة".وف  وقالالالالالالالت سالالالالالالالابقز بالالالالالالالين الخبيالالالالالالالر االقت الالالالالالالاد.ز سالالالالالالالياء المحسالالالالالالالنز أن "المالشالالالالالالالرات التالالالالالالال  جعلالالالالالالالت 

السالالالالالالوق يشالالالالالال د انخ اسالالالالالالا متسالالالالالالرعا ب سالالالالالالعار  الالالالالالرم الالالالالالالدوالر من الالالالالالا داخليالالالالالالة وكالالالالالال ل  خارجية".وشالالالالالال دت أسالالالالالالعار 

البنالالالالالال    الالالالالالرم الالالالالالالدوالر انخ اسالالالالالالا ملحوظالالالالالالا بعالالالالالالد اجتمالالالالالالاب أول أمالالالالالالس الجمعالالالالالالة فالالالالالال  تركيالالالالالالا الالالالالالال . سالالالالالالم محالالالالالالافظ

المركالالالالالز. علالالالالالى العالالالالالالق ووزيالالالالالر الخزانالالالالالة مالالالالالن اجالالالالالل التباحالالالالالي حالالالالالول تخ يالالالالالم اإلجالالالالالراءات الماليالالالالالة التالالالالال  اتخالالالالال  ا 

 البن  ال يدرال ".
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 واشنان تمود عملية المساربة ف  الدوالر بالسوق المحلية إلخساب العراقل ي ود:لنامب   اا

المالالالالالانون   سالالالالالعدون ال الالالالالي ود ز األحالالالالالدز تعمالالالالالد أكالالالالالد النامالالالالالب عالالالالالن امالالالالالتالم دولالالالالالة  وكالالالالالالة المعلومالالالالالة اإلخباريالالالالالة/

 الجانب األمريك  اثارب ازمة الدوالر من اجل اخساب العراقز مبينا ان االرت اب لن يستمر اويال.

وقالالالالالال ال الالالالالي ود فالالالالال  ت الالالالالري  لالالالالالـ/ المعلومالالالالالة / ز ان " سالالالالالوق ال الالالالالرم شالالالالال دت فالالالالال  ال تالالالالالرب الماسالالالالالية عمليالالالالالات 

  ا علالالالالالالالالالالالالى الحكومالالالالالالالالالالالالة العراقيالالالالالالالالالالالالة ".مسالالالالالالالالالالالالاربة ب عالالالالالالالالالالالالل مالالالالالالالالالالالالالامرب أمريكيالالالالالالالالالالالالة يالالالالالالالالالالالالراد من الالالالالالالالالالالالا السالالالالالالالالالالالالغ

وأسالالالالالالالام أن "مسالالالالالالال لة ارت الالالالالالالاب أسالالالالالالالعار  الالالالالالالرم الالالالالالالالدوالر تعالالالالالالالود للمسالالالالالالالاربات االقت الالالالالالالادية ز مشالالالالالالاليرا إلالالالالالالالى أن 

حكومالالالالالالة رمالالالالالاليس الالالالالالالوزراء   شالالالالالالياب السالالالالالالودان  تعمالالالالالالل بحالالالالالالزم مالالالالالالن أجالالالالالالل إعالالالالالالادب سالالالالالالعر ال الالالالالالرم إلالالالالالالى سالالالالالالعر  

  لالالالالالالالالالالالالالالن يسالالالالالالالالالالالالالالتمر إلالالالالالالالالالالالالالالى مالالالالالالالالالالالالالالديات اويلالالالالالالالالالالالالالالة ". السالالالالالالالالالالالالالالابق "ز وأوسالالالالالالالالالالالالالال  أن " أن  الالالالالالالالالالالالالال ا االرت الالالالالالالالالالالالالالاب 

عالالالالالن وجالالالالالود حالالالالالرا   كشالالالالالم عسالالالالالو مجلالالالالالس النالالالالالوابز عميالالالالالل ال الالالالالتالو. فالالالالال  حالالالالالديي سالالالالالابق لوكالالالالالالة / المعلومالالالالالة/ ز 

مالالالالالن قبالالالالالل أعسالالالالالاء مجلالالالالالس النالالالالالواب الستسالالالالالافة رمالالالالاليس مجلالالالالالس الالالالالالوزراء   شالالالالالياب السالالالالالودان  ومحالالالالالافظ البنالالالالال  

  المركز. ووزيرب المالية لمناقشة تداعيات أزمة ارت اب أسعار  رم ومعرفة المسببات.

 يكشم عن شرواه من اجل تمرير الموازنة لنامب امير المعمور. : البرلمان ا

أكالالالالالالد النامالالالالالالب المسالالالالالالتمل أميالالالالالالر المعمالالالالالالور.ز األحالالالالالالد ز عالالالالالالدم الت الالالالالالويت علالالالالالالى الموازنالالالالالالة االخبارية/المعلومالالالالالالة كالالالالالالالة 

ز منو الالالالالالالالا إلالالالالالالالالى  دون تسالالالالالالالالمين حمالالالالالالالالوق كافالالالالالالالالة المااعالالالالالالالالات وتلبالالالالالالالال  احتياجالالالالالالالالات ورغبالالالالالالالالات المجتمالالالالالالالال  العراقالالالالالالالال  

  تمرير  دون حدوي خالفات .المانون سيتم 

بمجالالالالالالرد أن ي الالالالالالل  وقالالالالالالال المعمالالالالالالور. فالالالالالال  حالالالالالالديي لوكالالالالالالالة / المعلومالالالالالالة/ ز أن "البرلمالالالالالالان سالالالالالالوم يباشالالالالالالر عملالالالالالاله 

  مشالالالالالالالالالالالالالالالالالالالروب قالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالانون الموازنالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة ب ليالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة تشالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالريعه ب سالالالالالالالالالالالالالالالالالالالرب وقالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالت ممكالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالن ".

وأسالالالالالالام أننالالالالالالا " كمسالالالالالالتملين لالالالالالالن ن الالالالالالوت علالالالالالالى الموازنالالالالالالة ا ا لالالالالالالم تتسالالالالالالمن حمالالالالالالوق جميالالالالالال  المااعالالالالالالات وتلبالالالالالال  

غبالالالالالالالات المجتمالالالالالالال  العراق.".وأشالالالالالالالار إلالالالالالالالى أن "األغلبيالالالالالالالة السياسالالالالالالالية فالالالالالالال  مجلالالالالالالالس النالالالالالالالواب تاليالالالالالالالد احتياجالالالالالالالات ور

ز الفتالالالالالالالا الالالالالالالالى ان "النماشالالالالالالالات علالالالالالالالى الموازنالالالالالالالة لالالالالالالالن تسالالالالالالالتغرق مالالالالالالالدب اويلالالالالالالالة وسالالالالالالاليعمل 2023تمريالالالالالالالر موازنالالالالالالالة 

وكالالالالالالالان اكالالالالالالالد النامالالالالالالالب عالالالالالالالن كتلالالالالالالالة الحالالالالالالالزب   مجلالالالالالالالس النالالالالالالالواب علالالالالالالالى إقرار الالالالالالالا مالالالالالالالن أجالالالالالالالل تعايالالالالالالالل ن اد الالالالالالالا ".

خالالالالالالل شالالالالال ر  2023محمالالالالالا خليالالالالالل فالالالالال  وقالالالالالت سالالالالالابق قالالالالالد توقالالالالال  إقالالالالالرار قالالالالالانون موازنالالالالالة الالالالالالديممراا  الكردسالالالالالتان  

  شباا الجار.ز مشيرا الى انه ال توجد أية معوقات كبيرب امام انجاز مشروب المانون .
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 : ممبلون على حسم حزمة قوانين م مة بعد الت ويت على الموازنةاحمد فوازو المانونية النيابية عس

اكالالالالالالد عسالالالالالالو اللجنالالالالالالة المانونيالالالالالالة النيابيالالالالالالة احمالالالالالالد فالالالالالالوازز ان البرلمالالالالالالان ممبالالالالالالل علالالالالالالى  اإلخباريالالالالالالة/وكالالالالالالالة المعلومالالالالالالة 

حسالالالالالم حزمالالالالالة قالالالالالوانين وتشالالالالالريع ا ممالالالالالن  الالالالال  علالالالالالى تمالالالالالاس مباشالالالالالر بحيالالالالالاب المالالالالالواانز الفتالالالالالا الالالالالالى ان اقالالالالالرار  الالالالال   

  المالالالالالالالالالالالالالوانين سالالالالالالالالالالالالاليتم بعالالالالالالالالالالالالالد حسالالالالالالالالالالالالالم قالالالالالالالالالالالالالانون الموازنالالالالالالالالالالالالالة والت الالالالالالالالالالالالالويت عليالالالالالالالالالالالالاله داخالالالالالالالالالالالالالل البرلمالالالالالالالالالالالالالان.

"االيالالالالالام المليلالالالالالة الممبلالالالالالة ستشالالالالال د اقالالالالالرار حزمالالالالالة مالالالالالن المالالالالالوانين الم مالالالالالة والتالالالالال   وقالالالالالال فالالالالالواز لالالالالالـ /المعلومالالالالالة/ز ان

  تعالالالالالد مالالالالالن المالالالالالوانين التالالالالال  تمالالالالالس حيالالالالالاب المالالالالالواان بشالالالالالكل مباشالالالالالرز ا  يجالالالالالر. العمالالالالالل علالالالالالى حسالالالالالم ا واقرار الالالالالا".

واسالالالالالالام ان "حسالالالالالالم المالالالالالالوانين المعالالالالالالالة والمرحلالالالالالالة مالالالالالالن الالالالالالالدورب البرلمانيالالالالالالة السالالالالالالابمة كالالالالالالان مر ونالالالالالالا بحسالالالالالالم 

ا الالالالالالب  الاريالالالالالالق سالالالالالالالكا بعالالالالالالد انجالالالالالالاز  الالالالالال ا االمالالالالالالر وخ و الالالالالالا مشالالالالالالاري  قالالالالالالوانين السالالالالالالمان رماسالالالالالالات اللجالالالالالالانز ا  

  ال الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالح  والتماعالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالد والخدمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة المدنيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة".

وبالالالالالين ان "الشالالالالالغل الشالالالالالاغل فالالالالال  مجلالالالالالس النالالالالالواب قالالالالالد أن الالالالالب علالالالالالى اختيالالالالالار رالسالالالالالاء اللجالالالالالان البرلمانيالالالالالة وكالالالالال ل  

وازنالالالالالالة مالالالالالالن اجالالالالالالل اقالالالالالالرار قالالالالالالانون الموازنالالالالالالةز حيالالالالالالي تالالالالالالم االنت الالالالالالاء مالالالالالالن الرماسالالالالالالات وبانتظالالالالالالار حسالالالالالالم ملالالالالالالم الم

 الت ويت علي ا داخل البرلمان".

 

 سنوات 5عودب الك رباء الى عمل ا الابيع  دون انمااب تحتاج إلى عسو الااقة النيابية حسن االسد. : 

عسالالالالالالالو لجنالالالالالالالة الااقالالالالالالالة والك ربالالالالالالالاء النيابيالالالالالالالة حسالالالالالالالن االسالالالالالالالد. زاليالالالالالالالوم األحالالالالالالالدز أن عالالالالالالالودب اكالالالالالالالد  الع الالالالالالالد نيالالالالالالالوز/

سالالالالالالنوات ز مبينالالالالالالا أن توجالالالالالاله الحكومالالالالالالة باتجالالالالالالا   5انماالالالالالالاب تحتالالالالالالاج إلالالالالالالى الك ربالالالالالالاء الالالالالالالى عمل الالالالالالا الابيعالالالالالال  دون 

 تنوي  م ادر الااقة  و تعدد العالقات االقت ادية م  الدول المتمدمة .

ز ان أ ميالالالالالالة المرحلالالالالالالة الممبلالالالالالالة  الالالالالالو توقيالالالالالال  االت اقالالالالالالات مالالالالالال  ”الع الالالالالالد نيالالالالالالوز”وقالالالالالالال االسالالالالالالد. فالالالالالال  حالالالالالالديي لالالالالالالـ

 ال الااقة .الشركات العالمية لوس  الحكومة بالمسار ال حي  ف  مج

برنالالالالالالالامج وزارب الك ربالالالالالالالاء برنالالالالالالالامج واعالالالالالالال  ووفالالالالالالالق برنامج الالالالالالالا سالالالالالالاليكون  نالالالالالالالا  تحسالالالالالالالن فالالالالالالال  ” وأسالالالالالالالام أن 

ال الالالالالاليم الممبالالالالالالل مالالالالالال  دفالالالالالال  المسالالالالالالتحمات الماليالالالالالالة للغالالالالالالاز االيرانالالالالالال  ز مسالالالالالالي ا أن عالالالالالالودب الك ربالالالالالالاء الالالالالالالى عمل الالالالالالا 

 “.سنوات  5الابيع  دون انمااب تحتاج إلى 

الالالالالالم ميغالالالالالاواا فالالالالال  ظالالالالالل وجالالالالالود المعامالالالالالل والم الالالالالان  مالالالالال   24ن العالالالالالراق يحتالالالالالاج إلالالالالالى أكثالالالالالر مالالالالال” مشالالالالاليرا إلالالالالالى أن 

 ”.العلم  نال  توجه إلنشاء محاات بخارية ف  حال توفرت السيولة المالية لوزارب الك رباء
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 نياب  لتعديل قانون البرلمان النامب عامر عبدالجبار يمدم الب

البالالالالالا إلالالالالالى رماسالالالالالة مجلالالالالالس النالالالالالواب كشالالالالالم النامالالالالالب المسالالالالالتمل عالالالالالامر عبالالالالالد الجبالالالالالارز عالالالالالن تمديمالالالالاله  الع الالالالالد نيالالالالالوز/

 بش ن تعديل قانون مجلس النواب وتشكيالته.

ال الالالالالدم مالالالالالن تعالالالالالديل قالالالالالانون مجلالالالالالس النالالالالالواب وتشالالالالالكيالته “أن ” الع الالالالالد نيالالالالالوز”وقالالالالالال عبالالالالالد الجبالالالالالار فالالالالال  حالالالالالديي لالالالالالـ

 ”.السافة فمرب المعارسة البرلمانية البناءب داخل المانون

م فالالالالالال  مالالالالالالن  المعارسالالالالالالة البرلمانيالالالالالالة البنالالالالالالاءب تعالالالالالالديل قالالالالالالانون مجلالالالالالالس النالالالالالالواب وتشالالالالالالكيالته سيسالالالالالال “وأسالالالالالالام أن 

 ”.وتحديد لممارسة حموق ا الدستورية داخل البرلمان

قالالالالالالانون مجلالالالالالالس النالالالالالالواب لالالالالالالم يسالالالالالال  اقليالالالالالالات الك يلالالالالالالة بسالالالالالالمان وحمايالالالالالالة حمالالالالالالوق المعارسالالالالالالة “وأشالالالالالالار إلالالالالالالى أن 

 ”.البرلمانية من خالل مشاركت ا ال علية والميام بالم ام المنواة ب ا على الوجه األكمل

الممترحالالالالالالات الممدمالالالالالالة مالالالالالالن قبالالالالالالل المعارسالالالالالالة النيابيالالالالالالة تلالالالالالالزم رمالالالالالاليس البرلمالالالالالالان بإحالالالالالالالة  الالالالالال   ” لالالالالالالى أن ول الالالالالالت إ

 ”.الممترحات إلى اللجان النيابية المخت ة للنظر ب ا حسب النظام الداخل  لمجلس النواب
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 رميس الجم ورية يتلمى دعوب رسمية من الرميس ال ومال 

الجم وريالالالالالالة عبالالالالالالد اللايالالالالالالم رشالالالالالاليدز اليالالالالالالوم االحالالالالالالدز رسالالالالالالمية مالالالالالالن الالالالالالالرميس تلمالالالالالالى رمالالالالالاليس  السالالالالالالومرية نيالالالالالالوز/

 ال ومال  حسن شيخ محمود.

ز أن األخيالالالالالر "اسالالالالالتمبل فالالالالال  السالالالالالومرية نيالالالالالوز و كالالالالالر المكتالالالالالب اإلعالمالالالالال  لالالالالالرميس الجم وريالالالالالة فالالالالال  بيالالالالالان ورد لالالالالالـ

 حمالالالالالالالالالالالالالود".ليبالالالالالالالالالالالالالان شالالالالالالالالالالالالاليخ م العالالالالالالالالالالالالالراق لالالالالالالالالالالالالالدى ال الالالالالالالالالالالالالومال ز سالالالالالالالالالالالالال ير جم وريالالالالالالالالالالالالالةبغالالالالالالالالالالالالالداد ق الالالالالالالالالالالالالر

واسالالالالالتدر ز "وفالالالالال  مسالالالالالت ل اللمالالالالالاء نمالالالالالل السالالالالال ير محمالالالالالود دعالالالالالوب رسالالالالالمية إلالالالالالى فخامالالالالالة الالالالالالرميس مالالالالالن الالالالالالرميس 

اإليجابيالالالالالة  العالالالالالراق ز فسالالالالالال  عالالالالالن تحياتالالالالاله وشالالالالالكر  لمواقالالالالالمال الالالالالومال لزيالالالالالارب حسالالالالالن شالالالالاليخ محمالالالالالود ال الالالالالومال 

السالالالالالالالالالالالال ارب  لشالالالالالالالالالالالالميقز وتمنيالالالالالالالالالالالالات الالالالالالالالالالالالالرميس ال الالالالالالالالالالالالومال  بالالالالالالالالالالالال ن يُعالالالالالالالالالالالالاد افتتالالالالالالالالالالالالاحال وماال مالالالالالالالالالالالال داممالالالالالالالالالالالالا 

 وأشالالالالالالار البيالالالالالالان إلالالالالالالىز "عمالالالالالالق عالقالالالالالالات األخالالالالالالوب والتعالالالالالالاون المشالالالالالالتر  ورغبالالالالالالة بالالالالالالالد ."مماديشالالالالالالو فالالالالالال  العراقيالالالالالالة

الالالالالالل رشالالالالالاليدز السالالالالالال ير ال الالالالالالومال  تحياتالالالالالاله إلالالالالالالى "الالالالالالالرميس حسالالالالالالن الشالالالالالاليخ  فالالالالالال  تعزيز الالالالالالا بمختلالالالالالالم الميادين".وحمص

المحمالالالالالودز مالكالالالالالالدا  "تمالالالالالالدير فخامتالالالالاله للعالقالالالالالالات التالالالالالال  تالالالالالربا البلالالالالالالدين الشالالالالالالميمين وسالالالالالرورب تاوير الالالالالالا سالالالالالاليما فالالالالالال  

 راق ".المجاالت الزراعية والتجارية والثروب الحيوانية لما فيه م لحة الشعبين ال ومال  والع

 رميس الوزراء ي در توجي ات تخص المتظا رين من السجناء السياسيين

أ الالالالالالدر رمالالالالالاليس مجلالالالالالالس الالالالالالالوزراء   شالالالالالالياب السالالالالالالودان ز اليالالالالالالوم االحالالالالالالدز توجي الالالالالالات  وكالالالالالالالة االنبالالالالالالاء العراقيالالالالالالة/

الرواتالالالالالالالب الموقوفالالالالالالالة للمعالالالالالالالامالت غيالالالالالالالر  تخالالالالالالالص المتظالالالالالالالا رين مالالالالالالالن السالالالالالالالجناء السياسالالالالالالاليين مالالالالالالالن بين الالالالالالالا إاالالالالالالالالق

وقال المكتالالالالالالب اإلعالمالالالالالال  لالالالالالالرميس مجلالالالالالالس الالالالالالالوزراء فالالالالالال  بيالالالالالالان المحسالالالالالالومة قسالالالالالالاميا  لحالالالالالالين حسالالالالالالم ا أ الالالالالالوليا .

تلمتالالالالالاله وكالالالالالالالة األنبالالالالالالاء العراقيالالالالالالة )واب(ز إنالالالالالاله "إسالالالالالالتجابة إلالالالالالالى ماالالالالالالالب المتظالالالالالالا رين مالالالالالالن السالالالالالالجناء السياسالالالالالاليينز 

الالالالالاله رمالالالالالاليس مج لالالالالالالس الالالالالالالوزراء   شالالالالالالياب السالالالالالالودان  لجنالالالالالالة الالالالالالال ين جالالالالالالرى إيمالالالالالالام رواتالالالالالالب م فالالالالالال  السالالالالالالابقز وجص

الالالالالالالاله بالالالالالالالال ن  مخت الالالالالالالالة مالالالالالالالالن الالالالالالالالالدوامر المعنيالالالالالالالالة لممالالالالالالالالابلت م واالسالالالالالالالالتماب لشكاوا م".وأسالالالالالالالالامز أن "السالالالالالالالالودان  وجص

تكالالالالالالون الحلالالالالالالول قانونيالالالالالالة تحالالالالالالافظ علالالالالالالى الم الالالالالاللحة العامالالالالالالة للدولالالالالالالة وتراعالالالالالال  بالالالالالال ات الوقالالالالالالت م الالالالالاللحة المالالالالالالواانين 

ممابالت الالالالالا واستشالالالالالارات ا مالالالالالن الج الالالالالات المشالالالالالكصلة وتاب  أنالالالالاله "قالالالالالد أتمالالالالالت اللجنالالالالالة المتسالالالالالررين مالالالالالن  الالالالال   ال مالالالالالة".

من الالالالالالاز وقالالالالالالد شالالالالالالملت مجلالالالالالالس شالالالالالالورى الدولالالالالالالةز ومالسسالالالالالالة السالالالالالالجناء السياسالالالالالاليينز و يمالالالالالالة التماعالالالالالالد الوانيالالالالالالةز 

والمستشالالالالالار المالالالالالانون  فالالالالالال  مكتالالالالالب رمالالالالاليس الالالالالالالوزراءز ورفعالالالالالت تو الالالالالاليات ا التالالالالال  نالالالالالالت موافمالالالالالالة رمالالالالاليس مجلالالالالالالس 

الت غيالالالالالالالر المحسالالالالالالالومة قسالالالالالالالاميا  لحالالالالالالالين حسالالالالالالالم ا إاالالالالالالالالق الرواتالالالالالالالب الموقوفالالالالالالالة للمعالالالالالالالام    -الالالالالالالالوزراءز ومن الالالالالالالا:

قيالالالالالالالام المتسالالالالالالالررين بالالالالالالالالب إعالالالالالالالادب المحاكمالالالالالالالةز بالنسالالالالالالالبة للمعالالالالالالالامالت المحسالالالالالالالومة   -أ الالالالالالالوليا ز وفمالالالالالالالا  للمالالالالالالالانون.

تتالالالالالالالولى لجنالالالالالالالة مخت الالالالالالالة مالالالالالالالن ممثلالالالالالالال   يمالالالالالالالة التماعالالالالالالالد     -قسالالالالالالالاميا ز بعالالالالالالالد اسالالالالالالالتن اد االالالالالالالرق الاعالالالالالالالن المالالالالالالالانون .

ء السياسالالالالالالالالاليين تن يالالالالالالالالال  التو الالالالالالالالاليات الوانيالالالالالالالالالةز ومكتالالالالالالالالالب رمالالالالالالالالاليس مجلالالالالالالالالالس الالالالالالالالالالوزراءز ومالسسالالالالالالالالالة السالالالالالالالالالجنا

 الم كورب".

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/47586/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47973/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84/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/1298854901/%D8%AD%D8%B3%D9%86%20%D8%B4%D9%8A%D8%AE%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47973/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84/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/1023968287/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/1023968287/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/1023968287/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47974/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B4%D9%88/ar/
https://www.ina.iq/177488--.html
https://www.ina.iq/177488--.html
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 ألحد المشاري  المن  ب بكربالء  مليار دينار ٠٦النزا ة تتمكن من إيمام  رم قرابة 

قسالالالالالام  عبالالالالالر است الالالالالدار  -أعلنالالالالالت  يمالالالالالة النزا الالالالالة االتحاديالالالالالةز اليالالالالالوم األحالالالالالدز تمكن الالالالالا وكالالالالالالة االنبالالالالالاء العراقيالالالالالة/ 

مالالالالالالالن وزارب اإلسالالالالالالالكان واإلعمالالالالالالالار للشالالالالالالالركة المن الالالالالالال ب ألحالالالالالالالد   مليالالالالالالالار دينالالالالالالالار 60مالالالالالالالن إيمالالالالالالالام  الالالالالالالرم قرابالالالالالالالة  -

 المشاري  ف  محافظة كربالء.

و كالالالالالرت دامالالالالالرب تحميمالالالالالات ال يمالالالالالة فالالالالال  بيالالالالالان تلمتالالالالاله وكالالالالالالة األنبالالالالالاء العراقيالالالالالة )واب(: أننالالالالالا "تلمينالالالالالا معلومالالالالالات عالالالالالن 

بنيالالالالالالالة الالالالالالالالوزارب  الالالالالالالرم مبالالالالالالالال  مالي الالالالالالالة سالالالالالالالخمة  وجالالالالالالالود مخال الالالالالالالات فالالالالالالال  وزارب اإلعمالالالالالالالار واإلسالالالالالالالكان تتمثالالالالالالالل

 كتعالالالالالالالالالالالالالالالوي  للشالالالالالالالالالالالالالالالركة المن الالالالالالالالالالالالالالال ب لمشالالالالالالالالالالالالالالالروب مالالالالالالالالالالالالالالالاء كالالالالالالالالالالالالالالالربالء تحالالالالالالالالالالالالالالالت " رعالالالالالالالالالالالالالالالات العمالالالالالالالالالالالالالالالل".

وأسالالالالالافتز أننالالالالالالا "بادرنالالالالالالا إلالالالالالى اتخالالالالالالا  إجراءات الالالالالالا بالالالالالالتحر. والتحميالالالالالالق والتالالالالالالدقيق فالالالالال  المسالالالالالالي ةز إ  تالالالالالالم االنتمالالالالالالال 

يمالالالالالالة الالالالالالال ين شخ الالالالالالوا أولي الالالالالالات الموسالالالالالالوب كافالالالالالالة وعرسالالالالالاله علالالالالالالى شالالالالالالعبة التالالالالالالدقيق الخالالالالالالارج  فالالالالالال  ال   وربالالالالالالا

وجالالالالالالالود عالالالالالالالدد مالالالالالالالن المالحظالالالالالالالات والمخال الالالالالالالاتز تمثلالالالالالالالت بميالالالالالالالام وزارب اإلعمالالالالالالالار واإلسالالالالالالالكان والبلالالالالالالالدي ات بم اتحالالالالالالالة 

( مليالالالالالالالار 545ز075ز624ز58)  وزارب المالي الالالالالالالةز لغالالالالالالالر  تمويالالالالالالالل حسالالالالالالالاب ا؛ مالالالالالالالن أجالالالالالالالل  الالالالالالالرم مبلالالالالالالال  قالالالالالالالدر 

ى اعتالالالالالالالرا  وزارب المالي الالالالالالالة دينالالالالالالالار خالفالالالالالالالا  لمالالالالالالالرارات محكمتالالالالالالال  االسالالالالالالالتمنام والتمييالالالالالالالز االتحالالالالالالالادي تينز الفتالالالالالالالة إلالالالالالالال

 بعالالالالالالالالالالالالالالالالالدب كتالالالالالالالالالالالالالالالالالبز البالالالالالالالالالالالالالالالالالت في الالالالالالالالالالالالالالالالالا تالالالالالالالالالالالالالالالالالدقيق ديالالالالالالالالالالالالالالالالالوان الرقابالالالالالالالالالالالالالالالالالة المالي الالالالالالالالالالالالالالالالالة االتحالالالالالالالالالالالالالالالالالاد.".

ونو الالالالالالت ب نالالالالالاله "تالالالالالالم اسالالالالالالتكمال اإلجالالالالالالراءات التدقيمي الالالالالالةز وعالالالالالالر  المسالالالالالالي ة أمالالالالالالام أنظالالالالالالار محكمالالالالالالة تحميالالالالالالق الكالالالالالالر  

سالالالالالالالكان الثانيالالالالالالالةز التالالالالالالال  قالالالالالالالررت بالالالالالالالدور ا إيمالالالالالالالام  الالالالالالالرم المبلالالالالالالال ز وإشالالالالالالالعار وزارتالالالالالالال  المالي الالالالالالالة واإلعمالالالالالالالار واإل

 والبلدي ات ب ل ".

 

 المساء: اجتماب الرماسات أكد دعم اإلجراءات المتخ ب بحق المساربين بسعر الدوالر

أعلن مجلالالالالالالس المسالالالالالالاء األعلالالالالالالىز اليالالالالالالوم السالالالالالالبتز أن اجتمالالالالالالاب الرماسالالالالالالات أكالالالالالالد دعالالالالالالم وكالالالالالالالة االنبالالالالالالاء العراقيالالالالالالة/

  بحق المساربين بسعر الدوالر. اإلجراءات المتخ ب

وقالالالالالالال بيالالالالالالان لمجلالالالالالالس المسالالالالالالاء تلمتالالالالالاله وكالالالالالالالة األنبالالالالالالاء العراقيالالالالالالة )واب(: إن" رمالالالالالاليس مجلالالالالالالس المسالالالالالالاء األعلالالالالالالى 

الماسالالالالال  فالالالالالامق زيالالالالالدان حسالالالالالر اجتمالالالالالاب الرماسالالالالالات األربالالالالال  الالالالالال . سالالالالالم رمالالالالاليس الجم وريالالالالالة عبالالالالالد اللايالالالالالم رشالالالالاليد 

  النالالالالالالالالالالالواب   الحلبوسالالالالالالالالالالال ".ورمالالالالالالالالالالاليس مجلالالالالالالالالالالالس الالالالالالالالالالالالوزراء   شالالالالالالالالالالالياب السالالالالالالالالالالالودان  ورمالالالالالالالالالالاليس مجلالالالالالالالالالالالس 

وأسالالالالالالام البيالالالالالالانز أن" االجتمالالالالالالاب أكالالالالالالد علالالالالالالى دعالالالالالالم إجالالالالالالراءات المسالالالالالالاء والحكومالالالالالالة المتخالالالالالال ب بحالالالالالالق المسالالالالالالاربين 

 بسعر الدوالر والتجار المحتكرين للسل  السرورية الت  يحتاج ا المواان".

 

 

 

https://www.ina.iq/177484--.html
https://www.ina.iq/177427--.html
https://www.ina.iq/177427--.html
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 وزير الخارجية الروس  ي ل إلى بغداد

الفالالالالالروم العا الالالالالمة بغالالالالالداد مسالالالالالاء اليالالالالالوم األحالالالالالد فالالالالال  و الالالالالل وزيالالالالالر الخارجيالالالالالة الروسالالالالال  سالالالالاليرغ   شالالالالال ق نيالالالالالوز/

 زيارب رسمية سمن وفد رفي  المستوىز لبحي التاورات ف  المنامة وتعزيز التعاون بين البلدين.

وقالالالالالالالالت الخارجيالالالالالالالة العراقيالالالالالالالة لوكالالالالالالالالة شالالالالالالال ق نيالالالالالالالوزز إن الفالالالالالالالروم يالالالالالالالرأس وفالالالالالالالدا  يسالالالالالالالم شخ الالالالالالاليات حكوميالالالالالالالة 

  روسية مختل ة.ودبلوماسية وشركات مختل ة وإعالميين من مالسسات 

وفالالالالالالال  اقونالالالالالالالة األخيالالالالالالالرب زار وزيالالالالالالالرا الخارجيالالالالالالالة السالالالالالالالعود. األميالالالالالالالر في الالالالالالالل بالالالالالالالن فرحالالالالالالالان والمغربالالالالالالال  نا الالالالالالالر 

بورياالالالالالة بغالالالالالدادز إسالالالالالافة إلالالالالالى زيالالالالالارب أجرا الالالالالا وفالالالالالد أمريكالالالالال  برماسالالالالالة منسالالالالالق البيالالالالالت األبالالالالالي  لشالالالالالالون الشالالالالالرق 

 األوسا وشمال إفريميا بريت ماكغور .

 

 

 اجتماعا  ف  منزل العباد.بحسور السودان .. اإلاار التنسيم  يعمد 

عمالالالالالالد االاالالالالالالار التنسالالالالالاليم  اليالالالالالالوم االحالالالالالالدز اجتماعالالالالالالا بحسالالالالالالور رمالالالالالاليس الالالالالالالوزراء   شالالالالالالياب  وكالالالالالالالة بغالالالالالالداد اليالالالالالالوم/

 السودان .

وقالالالالالال م الالالالالدر لالالالالالـ"بغداد اليالالالالالوم"ز إن االاالالالالالار التنسالالالالاليم  عمالالالالالد اجتماعالالالالاله فالالالالال  منالالالالالزل زعالالالالاليم امالالالالالتالم الن الالالالالر حيالالالالالدر 

 السودان .العباد. وبحسور رميس الوزراء   شياب 

ويالالالالال ت  االجتمالالالالالاب قبيالالالالالل و الالالالالول وزيالالالالالر الخارجيالالالالالة الروسالالالالال  إلالالالالالى بغالالالالالدادز و  الالالالالاب الوفالالالالالد العراقالالالالال  الالالالالالى واشالالالالالنان 

بعالالالالالد ايالالالالالامز فالالالالال  ظالالالالالل التحركالالالالالات الحكوميالالالالالة للتكيالالالالالم مالالالالال  االجالالالالالراءات الجديالالالالالدب لل يالالالالالدرال  االميركالالالالال  فيمالالالالالا يتعلالالالالالق 

 بتشديد االجراءات والرقابة على حركة بي  الدوالر والحواالت الخارجية

 

 

 

 

 

 



 

 2222-2-6/  االثنين

 961العدد / 

15 
 

 

 

 عالو.: قرارات ال درال  األميرك  ممن جة ومدروسة للسيارب على العراق

ات الالالالالالالم زعالالالالالالاليم امالالالالالالالتالم الوانيالالالالالالالة أيالالالالالالالاد عالالالالالالالالو.ز االحالالالالالالالدز الواليالالالالالالالات المتحالالالالالالالدب   وكالالالالالالالالة المعلومالالالالالالالة اإلخباريالالالالالالالة/

األميركيالالالالالالالة بممارسالالالالالالالة االبتالالالالالالالالزاز سالالالالالالالد حكومالالالالالالالة السالالالالالالالالودان ز مبينالالالالالالالا ان قالالالالالالالرارات البنالالالالالالالال  ال الالالالالالالدرال  األميركالالالالالالالال  

وقالالالالالالالال عالالالالالالالالو. فالالالالالالال  حالالالالالالالوار متل الالالالالالالز تابعتالالالالالالاله /المعلومالالالالالالالة/ ان  مدروسالالالالالالالة للسالالالالالالاليارب علالالالالالالالى العالالالالالالالراق.ممن جالالالالالالالة و

"العالالالالالراق عليالالالالاله التوجالالالالاله لبيالالالالال  الالالالالالن ا الالالالالالى ال نالالالالالد وال الالالالالين وغيالالالالالر دول مالالالالالن اجالالالالالل الح الالالالالول علالالالالالى الالالالالالدوالر بشالالالالالكل 

وأسالالالالالالالام ان "ارت الالالالالالالاب أسالالالالالالالعار الالالالالالالالدوالر وقالالالالالالالرارات  عاجالالالالالالالل ودون الالالالالالالالدخول فالالالالالالال  ازمالالالالالالالة كمالالالالالالالا يجالالالالالالالر. حاليالالالالالالالا".

 ل  االميركالالالالالالالال " لالالالالالالالالم تكالالالالالالالالن  الالالالالالالالدفة ويمكالالالالالالالالن ان تكالالالالالالالالون عنا الالالالالالالالر سالالالالالالالالغا سالالالالالالالالد الحكومالالالالالالالالة""البنالالالالالالالال  ال يالالالالالالالالدرا

وأشالالالالالار الالالالالالى ان "وزيالالالالالر الخارجيالالالالالة فالالالالالالاد سالالالالاليزور واشالالالالالنان لمناقشالالالالالة ازمالالالالالة "الالالالالالدوالر" واخالالالالالراج العالالالالالراق مالالالالالن  

 ال  الالالالالالالالالالالالالل السالالالالالالالالالالالالالاب  مالالالالالالالالالالالالال  التع الالالالالالالالالالالالالد باتجالالالالالالالالالالالالالا  سياسالالالالالالالالالالالالالية نمديالالالالالالالالالالالالالة واسالالالالالالالالالالالالالحة لتالفالالالالالالالالالالالالال  االزمالالالالالالالالالالالالالة".

حالالالالال رت مالالالالالن اسالالالالالتمرار سالالالالاليارب أمريكالالالالالا علالالالالالى اقت الالالالالاد وكانالالالالالت عسالالالالالو مجلالالالالالس النالالالالالوابز سالالالالال يلة السالالالالاللاان ز قالالالالالد 

 العالالالالالراق عبالالالالالر تحكم الالالالالا بورقالالالالالة الالالالالالدوالرز فيمالالالالالا أكالالالالالدت أن بمالالالالالاء البلالالالالالد ر ينالالالالالة ل الالالالال ا الوسالالالالال  سالالالالالينمص سالالالالاليادته.

سالالالالالالابق لالالالالالالـ/ المعلومالالالالالالة /ز إن "واشالالالالالالنان اليالالالالالالوم ت الالالالالالر   يمنت الالالالالالا بشالالالالالالكل غيالالالالالالر  وقالالالالالالالت السالالالالالاللاان  فالالالالالال  حالالالالالالديي 

 رال "ابيع  على العراق عبر السيارب على البن  ال يد

 

 العراق وعمان يناقشان التاورات االقليمية والدولية

نالالالالالاقف السالالالالال ير العراقالالالالال  لالالالالالدى عمالالالالالانز قالالالالاليس العالالالالالامر.ز اليالالالالالوم االحالالالالالدز مالالالالال  وزيالالالالالر المكتالالالالالب  السالالالالالومرية نيالالالالالوز/

 السلاان ز سلاان بن   النعمان  التاورات االقليمية والدولية  ات اال تمام المشتر .

ز أن "العالالالالالالامر. التمالالالالالالى اليالالالالالالوم السالالالالالالومرية نيالالالالالالوز فالالالالالال  بيالالالالالالان ورد لالالالالالالـ مسالالالالالالما لالالالالالالدى السالالالالالال ارب العراقيالالالالالالة و كالالالالالالرت

ز وبحالالالالالي سالالالالالبل تعزيالالالالالز التعالالالالالاون الثنالالالالالام  بالالالالالين سالالالالاللاان بالالالالالن   النعمالالالالالان  وزيالالالالالر المكتالالالالالب السالالالالاللاان  ال ريالالالالالق اول

لمالالالالالالالاء "التاالالالالالالالالورات االقليميالالالالالالالة والدوليالالالالالالالالة  ات اال تمالالالالالالالام المشالالالالالالالالتر ز وناقف الالبلالالالالالالالدين فالالالالالالالال  المجالالالالالالالاالت كافالالالالالالالالة".

 خا ة ف  سوء تمارب الرالى بين البلدين الشميمين".

 

 

 

 

 

https://www.alsumaria.tv/Entity/1023968287/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47866/%D9%85%D8%B3%D9%82%D8%B7/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/163028137/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A/ar/
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 "الواشنان بوست" تكشم ت ا يل اجتماب البن  المركز. العراق  والخزانة االمريكية بإسانبول

رمالالالالاليس البنالالالالال  المركالالالالالز. العراقالالالالال ز توقالالالالالم ان يالالالالالار عملالالالالالة العالالالالالراق بعالالالالالد اجتمالالالالالاب ُعمالالالالالد بالالالالالين / السالالالالالومرية نيالالالالالوز 

محسالالالالالالالن العالالالالالالالالقز ووكيالالالالالالالل وزارب الخزانالالالالالالالة األمريكيالالالالالالالة برنالالالالالالالان نيلسالالالالالالالونز و لالالالالالالال  عمالالالالالالالب احتجاجالالالالالالالات شالالالالالالال دت ا 

منالالالالالااق عراقيالالالالالة علالالالالالى خل يالالالالالة تالالالالالد ور المالالالالالدرب الشالالالالالرامية بالالالالالالبالدز والتالالالالال  ولالالالالالدت مخالالالالالاوم مالالالالالن اقثالالالالالار السالالالالاللبية 

 ان بوست األمريكية.الكبيرب للتسخم على مناح  الحيابز بحسب تمرير ل حي ة الواشن

البنالالالالال   نملالالالالالتز عالالالالالن نيلسالالالالالون قولالالالالاله إنالالالالاله "التمالالالالالى العالالالالالالقز محالالالالالافظ The Washington Post  الالالالالحي ة

؛ لبحالالالالالالالالي  إ الالالالالالالالالحات الماالالالالالالالالاب الم الالالالالالالالرف  2023شالالالالالالالالباا  3ز فالالالالالالالال  إسالالالالالالالالانبولز الجمعالالالالالالالالة المركالالالالالالالالز. العراقالالالالالالالال 

  اب"."وسبل الوفاء بااللتزام المتبادل بمكافحة غسل األموالز ومجاب ة تمويل اإلر

دينالالالالالارا  للالالالالالدوالر فالالالالال  مبالالالالالادالت  1750جالالالالالاء  الالالالال ا االجتمالالالالالابز بعالالالالالدما تراجعالالالالالت قيمالالالالالة الالالالالالدينار العراقالالالالال  إلالالالالالى نحالالالالالو 

ز فالالالالالال  حالالالالالالين 2023شالالالالالالباا  2السالالالالالالوق غيالالالالالالر الرسالالالالالالمية بالشالالالالالالوارب فالالالالالال  بعالالالالالال  أنحالالالالالالاء الالالالالالالبالدز يالالالالالالوم الخمالالالالالاليس 

دينالالالالالالالالالارا  للالالالالالالالالالدوالر الواحالالالالالالالالالد.أثار  الالالالالالالالال ا التالالالالالالالالالد ور فالالالالالالالالال  قيمالالالالالالالالالة  1460بلغالالالالالالالالالت الميمالالالالالالالالالة بالسالالالالالالالالالعر الرسالالالالالالالالالم  

غسالالالالالالالبا ز وتوافالالالالالالالد مالم العالالالالالالالراقيين مالالالالالالالن مختلالالالالالالالم المحافظالالالالالالالات إلالالالالالالالى العا الالالالالالالمة بغالالالالالالالدادز ن ايالالالالالالالة  العالالالالالالالراق عملالالالالالالالة

بيالالالالالالرا  علالالالالالالى ؛ لالحتجالالالالالالاج سالالالالالالد تراجالالالالالال  سالالالالالالعر  الالالالالالرم الالالالالالالدينارز الالالالالالال . تالالالالالالر  أثالالالالالالرا  ك2023يناير/كالالالالالالانون الثالالالالالالان  

وبالالالالالالالدأ ال بالالالالالالالوا فالالالالالالال  قيمالالالالالالالة العملالالالالالالالة العراقيالالالالالالالة بالالالالالالالالتوقم بعالالالالالالالد أن  أسالالالالالالالعار السالالالالالالالل  االسالالالالالالالت الكية المسالالالالالالالتوردب.

ز إن وزارب الخزانالالالالالالة األمريكيالالالالالالة 2023شالالالالالالباا  3ز فالالالالالال  بيالالالالالالانز مسالالالالالالاء الجمعالالالالالالة البنالالالالالال  المركالالالالالالز. العراقالالالالالال  قالالالالالالال

"أعربالالالالالت عالالالالالن اسالالالالالتعداد ا إلبالالالالالداء المرونالالالالالة الالزمالالالالالة مالالالالالن أجالالالالالل تحميالالالالالق األ الالالالالدام المشالالالالالتركة".على أثالالالالالر  لالالالالال ز 

دينالالالالالار للالالالالالدوالرز  1600بااز نحالالالالالو شالالالالال 4بلغالالالالالت قيمالالالالالة تالالالالالداول الالالالالالدينار فالالالالال  السالالالالالوق غيالالالالالر الرسالالالالالمية يالالالالالوم السالالالالالبت 

  يوم الجمعالالالالالالالالالالة الممبالالالالالالالالالالل.واشالالالالالالالالالالنان ومالالالالالالالالالالن الممالالالالالالالالالالرر أن يتوجالالالالالالالالالاله وفالالالالالالالالالالد مالالالالالالالالالالن مسالالالالالالالالالالالولين عالالالالالالالالالالراقيين إلالالالالالالالالالالى

المسالالالالالتمر إلالالالالالى تحسالالالالالين التزامالالالالاله بالمعالالالالالايير الدوليالالالالالةز العراق نيلسالالالالالون كالالالالالان قالالالالالد أثنالالالالالى فالالالالال  بيالالالالالان لالالالالالهز علالالالالالى سالالالالالع 

 وحر الالالالالالالالالالالالالالاله المسالالالالالالالالالالالالالالالتمر علالالالالالالالالالالالالالالالى "عالالالالالالالالالالالالالالالر  التعالالالالالالالالالالالالالالالاون فالالالالالالالالالالالالالالال  تحالالالالالالالالالالالالالالالديي الماالالالالالالالالالالالالالالالاب الم الالالالالالالالالالالالالالالرف ".

ز لتحالالالالالال ير البلالالالالالالدان والشالالالالالالركات مالالالالالالن جالالالالالالاءت ت الالالالالالريحات نيلسالالالالالالون فالالالالالال  إاالالالالالالار زيارتالالالالالاله لتركيالالالالالالا والشالالالالالالرق األوسالالالالالالا

أن الالالالالالالا قالالالالالالالد تخسالالالالالالالر التعامالالالالالالالل مالالالالالالال  أسالالالالالالالواق دول مجموعالالالالالالالة السالالالالالالالب  إ ا تعاملالالالالالالالت مالالالالالالال  كيانالالالالالالالات خاسالالالالالالالعة للميالالالالالالالود 

مة تجالالالالالا  المحالالالالالاوالت الروسالالالالالية للت الالالالالرب مالالالالالن إجراءات  الالالالالارواشالالالالالنان األمريكيالالالالالةز فالالالالال  الوقالالالالالت الالالالالال . تتخالالالالال  فيالالالالاله

الواليالالالالالالات  العموبالالالالالالات الم روسالالالالالالة علي الالالالالالا بسالالالالالالبب حرب الالالالالالا فالالالالالال  أوكرانيا.وتسالالالالالالم مجموعالالالالالالة "السالالالالالالب " إلالالالالالالى جانالالالالالالب

 ز كالالالالالالالالالالالالال  مالالالالالالالالالالالالن ألمانيالالالالالالالالالالالالا وفرنسالالالالالالالالالالالالا وبرياانيالالالالالالالالالالالالاز واليابالالالالالالالالالالالالان وإيااليالالالالالالالالالالالالا وكنالالالالالالالالالالالالدا.المتحالالالالالالالالالالالالدب األمريكيالالالالالالالالالالالالة

 

وكانالالالالالالت اإلجالالالالالالراءات التالالالالالال  اتخالالالالالال ت ا الواليالالالالالالات المتحالالالالالالدب فالالالالالال  األشالالالالالال ر األخيالالالالالالربز للمسالالالالالالاء علالالالالالالى غسالالالالالالل األمالالالالالالوال 

  األجنبيالالالالالة. إلالالالالالى العملالالالالالة العالالالالالراق إلالالالالالى دول الجالالالالالوارز قالالالالالد قي الالالالالدت بشالالالالالدب  و الالالالالول العالالالالالراق ت مالالالالالنوتحويالالالالالل الالالالالالدوالرا

مالالالالالالالالن العمالالالالالالالالت األجنبيالالالالالالالالة فالالالالالالالال   العالالالالالالالراق ز وسالالالالالالالال  احتيالالالالالالالالاا 2003فمنالالالالالالال  الغالالالالالالالالزو األمريكالالالالالالال  للعالالالالالالالالراق عالالالالالالالام 

مالالالالالالن  العالالالالالالراق لالالالالالالى إمالالالالالالداداالحتيالالالالالالاا  ال يالالالالالالدرال  للواليالالالالالالات المتحالالالالالالدبز مالالالالالالا يمالالالالالالن  األمالالالالالالريكيين سالالالالالاليارب كبيالالالالالالرب ع

الدوالرات.يُشالالالالالالالالار إلالالالالالالالالى أن المالالالالالالالالوب الشالالالالالالالالرامية للعالالالالالالالالراقيين تالالالالالالالال ثرت سالالالالالالالاللبا ز بسالالالالالالالالبب فالالالالالالالالوارق أسالالالالالالالالعار ال الالالالالالالالرم 

 ف  وفرته. المتداولة وتل  الرسميةز ف  وقت ما يزال الدوالر يش د ت ب با  

 

 

https://www.alsumaria.tv/Entity/121124/The%20Washington%20Post/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/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/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/47585/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/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/45073/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86/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/45073/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/45068/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/45068/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/45068/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9/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/
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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 وزير الخارجية يبحي م  وفد إيران  مل ات الااقة واستيراد الغاز

بحالالالالالي وزيالالالالالر الخارجيالالالالالة فالالالالالالاد حسالالالالالينز مالالالالال  وفالالالالالد إيرانالالالالال  مالالالالالن وزارب الخارجيالالالالالةز وكالالالالالالة المعلومالالالالالة اإلخباريالالالالالة/ 

وقالالالالالالال المتحالالالالالالدي باسالالالالالالم الالالالالالالوزارب احمالالالالالالد ال الالالالالالحامز فالالالالالال  بيالالالالالالان االحالالالالالالدز مل الالالالالالات تالالالالالالرتبا بالااقالالالالالالة واسالالالالالالتيراد الغاز.

تلمتالالالالالاله /المعلومالالالالالالة/ز إن "نامالالالالالالب رمالالالالالاليس الالالالالالالوزراء وزيالالالالالالر الخارجيالالالالالالة فالالالالالالالاد حسالالالالالالين اسالالالالالالتمبل مسالالالالالالاء  الالالالالال ا اليالالالالالالوم 

م الالالالالالد.  الالالالالال ر.ز نامالالالالالالب وزيالالالالالالر الخارجيالالالالالالة اإليرانالالالالالال  لشالالالالالالالون الدبلوماسالالالالالالية االقت الالالالالالادية والوفالالالالالالد المرافالالالالالالق لالالالالالاله"ز 

جالالالالالالالانبين وأسالالالالالالالامز أن "الالفتالالالالالالالا الالالالالالالالى إنالالالالالالاله "جالالالالالالالرى خالالالالالالالالل اللمالالالالالالالاء مناقشالالالالالالالة المل الالالالالالالات  ات اال تمالالالالالالالام المشتر ".

بحثالالالالالالا التحالالالالالالديات التالالالالالال  تواج  الالالالالالا المنامالالالالالالة"ز مالكالالالالالالدا أنالالالالالاله "جالالالالالالرى خالالالالالالالل اللمالالالالالالاء الت كيالالالالالالد علالالالالالالى أ مي الالالالالالة حالالالالالالل 

المل الالالالالات العالمالالالالالة بالالالالالين البلدينزالسالالالالاليما فالالالالال  ملالالالالالم الااقالالالالالةزإ  يسالالالالالتورد العالالالالالراق الغالالالالالاز مالالالالالن الجالالالالالارب إيالالالالالران لتعزيالالالالالز 

العالالالالالالراق ينالالالالالالالق فالالالالالال  عالقتالالالالالاله مالالالالالال  وأشالالالالالالار الالالالالالالوزير بحسالالالالالالب البيالالالالالالانز إلالالالالالالى أن "منظومتالالالالالاله الك ربامي الالالالالالة الواني ة".

دول الجالالالالالالالالالالوار السالالالالالالالالالاليما الجم وريالالالالالالالالالالة اإلسالالالالالالالالالالالمية اإليرانيالالالالالالالالالالة باالسالالالالالالالالالالتناد للم الالالالالالالالالالال  المشالالالالالالالالالالتركةزوبما يعالالالالالالالالالالزز 

  الم لحة الوانية العراقية".

 وزيرب المالية تكشم ت ا يل عن برنامج ا الح االدارب المالية

ن يالالالالال  برنالالالالالامج ا الالالالالالح االدارب الماليالالالالالة كشالالالالال ت وزيالالالالالرب الماليالالالالالةز اليالالالالالوم األحالالالالالدز عالالالالالن ت ا الالالالاليل حالالالالالل ت/الع الالالالالد نيالالالالالوز 

ز أن ”الع الالالالالالد نيالالالالالالوز“و كرت وزارب الماليالالالالالالة فالالالالالال  بيالالالالالالان تلمتالالالالالاله مالالالالالال  فريالالالالالالق البنالالالالالال  الالالالالالالدول . IFMISالعامالالالالالالة 

وزيالالالالالر الماليالالالالالة ايالالالالالم سالالالالالام  عمالالالالالدتز اليالالالالالومز إجتمالالالالالاب مشالالالالالتر  مالالالالال  فريالالالالالق البنالالالالال  الالالالالالدول  واعسالالالالالاء اللجنالالالالالة “

بحسالالالالالالور عالالالالالالدد مالالالالالالن المالالالالالالدراء  زIFMISالتوجي يالالالالالالة الخا الالالالالالة بتن يالالالالالال  مشالالالالالالروب نظالالالالالالام اإلدارب الماليالالالالالالة العامالالالالالالة 

الالالالالال اإلجتمالالالالالالاب نالالالالالالاقف المخرجالالالالالالات الم الالالالالالادق علي الالالالالالا “ز مبينالالالالالالة ان ”س(العالالالالالالامين للالالالالالالدوامر المعنيالالالالالالة بمشالالالالالالروب )أفم 

خالالالالالالالل ال تالالالالالالرب السالالالالالالابمةز واسالالالالالالتعرا  المراحالالالالالالل المادمالالالالالالة لتن يالالالالالال  المشالالالالالالروب وفالالالالالالق التوقيتالالالالالالات الزمنيالالالالالالة المحالالالالالالددب 

والُكلالالالالالالم المر الالالالالالودب ز فسالالالالالالال عالالالالالالن بحالالالالالالي مالالالالالالدى إسالالالالالالتجابة النظالالالالالالام مالالالالالال  بالالالالالالاق  األنظمالالالالالالة ال رعيالالالالالالة مثالالالالالالل إعالالالالالالداد 

مشالالالالالالالالالتريات والمالالالالالالالالالدفوعات واأل الالالالالالالالالول الثابتالالالالالالالالالة ونظالالالالالالالالالام الرواتالالالالالالالالالب ونظالالالالالالالالالام الموازنالالالالالالالالالة االتحاديالالالالالالالالالة وأنظمالالالالالالالالالة ال

الالالالالالالوزيرب اسالالالالالالتمعت الالالالالالالى عالالالالالالر  ت  الالالالالاليل  حالالالالالالول ت الالالالالالميم وتن يالالالالالال  “وتابعالالالالالالت ان ”.اإليالالالالالالرادات واالدارب النمديالالالالالالة

الالالالالس(ز وعالقتالالالالاله المباشالالالالالرب بنظالالالالالام حسالالالالالاب الخزينالالالالالة الموحالالالالالد ) علالالالالالى  ز(tsaالمراحالالالالالل المادمالالالالالة للمشالالالالالروب )أفم 

ام المالالالالالال  والمحاسالالالالالب  فالالالالال  العالالالالالراقز فسالالالالالال عالالالالالن مايمدمالالالالاله تابيالالالالالق النظالالالالالام مالالالالالن النحالالالالالو الالالالالال . يالمالالالالالم ابيعالالالالالة النظالالالالال

ال وامالالالالالالد األساسالالالالالالية مالالالالالالن النظالالالالالالام “واكالالالالالالدت الالالالالالالوزيرب ان ”.مزايالالالالالالا اإلسالالالالالالتخدام األمثالالالالالالل للمالالالالالالوارد النمديالالالالالالة للدولالالالالالالة

 الالالالال  قدرتالالالالاله علالالالالالى تحسالالالالالين التمالالالالالارير الماليالالالالالة واإلداريالالالالالة و يكالالالالالل حسالالالالالابات شالالالالالامل للحكومالالالالالة االتحاديالالالالالة وتوحيالالالالالد 

ت لالالالالالالالدى ال يمالالالالالالالات المسالالالالالالالتملةز إسالالالالالالالافة الالالالالالالالى إ الالالالالالالدار التمالالالالالالالارير وفمالالالالالالالا  ل ح الالالالالالالاميات الماليالالالالالالالة  يكالالالالالالالل الحسالالالالالالالابا

الحكوميالالالالالالالة ووسالالالالالالال  أسالالالالالالالس الحسالالالالالالالابات الالمركزيالالالالالالالة فالالالالالالال  الالالالالالالالوزارات اإلتحاديالالالالالالالةز واعتمالالالالالالالاد نظالالالالالالالام معلومالالالالالالالات  

محاسالالالالالب  معتالالالالالرم بالالالالاله دوليالالالالالا  ونظالالالالالام معلومالالالالالات  علالالالالالى أحالالالالالدي مسالالالالالتوى دولالالالالال  مالالالالالن الناحيالالالالالة ال نيالالالالالة والعلميالالالالالة 

المراقبالالالالالالالالة والتالالالالالالالالدقيق ز فسالالالالالالالالال عالالالالالالالالن تحسالالالالالالالالين إدارب اإليالالالالالالالالرادات والم الالالالالالالالروفات والنمالالالالالالالالد وتحسالالالالالالالالين عمليالالالالالالالالات 

 ”.والتدفمات النمدية وحسابات الرواتب ومتابعة حسابات تكاليم المشاري 

 



 

 2222-2-6/  االثنين

 961العدد / 

18 
 

 

 مت مين بحوزت م أكثر من مليار دينار الجراء التحويالت المالية غير الرسمية 7اعتمال 

المالالالالالب  علالالالالالى  االسالالالالالتخبارات وشالالالالالراة نينالالالالالوىز اليالالالالالوم االحالالالالالدز المالالالالالت قالالالالالوب مشالالالالالتركة مالالالالالن وكالالالالالالة /ال الالالالالرات نيالالالالالوز

وبحالالالالالالوزت م أكثالالالالالالر مالالالالالالن مليالالالالالالار ون الالالالالالم دينالالالالالالار عراقالالالالالال  تسالالالالالالتخدم فالالالالالال  إجالالالالالالراء التحالالالالالالويالت الماليالالالالالالة  مت مالالالالالالين  7

  غير الرسمية.

و كالالالالالالرت وكالالالالالالالة االسالالالالالالتخبارات والتحميمالالالالالالات االتحاديالالالالالالةز فالالالالالال  بيالالالالالالان تلمالالالالالالت  ال الالالالالالرات نيالالالالالالوز  نسالالالالالالخة منالالالالالاله انالالالالالاله 

اربة ب سالالالالالالالالعار الالالالالالالالالدوالرز كث الالالالالالالالت وكالالالالالالالالالة وقيالالالالالالالالادب شالالالالالالالالراة نينالالالالالالالالوى فالالالالالالالال  وزارب :"لمتابعالالالالالالالالة الت ريالالالالالالالالب والمسالالالالالالالال

 الداخلية من إجراءات ا لمن  ت ريب العملة".

"ا  شالالالالالرعت قالالالالالوب مشالالالالالتركة بواجبالالالالالات مت رقالالالالالة شالالالالالملت عالالالالالدب منالالالالالااق واالالالالالرق بريالالالالالة تسالالالالالتخدم لنمالالالالالل  واوسالالالالالحت

مت مالالالالالالين االمالالالالالالوال فالالالالالال  محافظالالالالالالة نينالالالالالالوى وبعالالالالالالد اجالالالالالالراء عمليالالالالالالات الت تالالالالالاليف والتالالالالالالدقيق تالالالالالالم المالالالالالالب  علالالالالالالى سالالالالالالب  

مليالالالالالالالالار دينالالالالالالالالار عراقالالالالالالالال  تسالالالالالالالالتخدم الجالالالالالالالالراء تحالالالالالالالالويالت ماليالالالالالالالالة ب الالالالالالالالورب غيالالالالالالالالر  654.035.000ز1بحالالالالالالالالوزت م 

 رسمية وت ريب ا الى المحافظات الشمالية".

واكالالالالالالالدت الوكالالالالالالالالة "اسالالالالالالالتمرار وزارب الداخليالالالالالالالة فالالالالالالال  متابعالالالالالالالة المسالالالالالالالاربين الالالالالالالال ين يحالالالالالالالاولون تخريالالالالالالالب االقت الالالالالالالاد 

 العراق ".

 

 مات غير أخالقيةالدفاب تعلن توقيم سابا تل ظ بكل .

اعلنالالالالالالت وزارب الالالالالالالدفابز اليالالالالالالوم االحالالالالالالدز توقيالالالالالالم سالالالالالالابا تل الالالالالالظ بكلمالالالالالالات غيالالالالالالر أخالقيالالالالالالة وغيالالالالالالر /مالالالالالالوازين نيالالالالالالوز

 إر اب. 4قانونية وفق أحكام المادب 

و كالالالالالالرت الالالالالالالوزارب فالالالالالال  بيالالالالالالان تلمالالالالالالت /مالالالالالالوازين نيالالالالالالوز/ز أن " الباولالالالالالالة والشالالالالالالجاعة التالالالالالال  اتسالالالالالالم ب الالالالالالا الجالالالالالاليف 

ا تمالالالالالالام وتمالالالالالالدير عالالالالالالاليين لالالالالالالدى الجميالالالالالال ز وأن الت الالالالالالرفات ال رديالالالالالالة ال العراقالالالالالال  الباسالالالالالالل كانالالالالالالت ومازالالالالالالالت محالالالالالالا 

تحسالالالالالالالب علالالالالالالالى المالسسالالالالالالالة العسالالالالالالالكرية وسالالالالالالالياقات ا الرسالالالالالالالمية والم نيالالالالالالالةز إ  تالالالالالالالداولت بعالالالالالالال  مواقالالالالالالال  التوا الالالالالالالل 

االجتمالالالالالاع  مماعالالالالالا  فيالالالالالديويا  ألحالالالالالد السالالالالالباا و الالالالالو يالالالالالتل ظ بكلمالالالالالات غيالالالالالر أخالقيالالالالالة وغيالالالالالر قانونيالالالالالة والتمالالالالالت للعمالالالالالل 

.واسالالالالالالالالام البيالالالالالالالالانز أن "الج الالالالالالالالات المخت الالالالالالالالة اتخالالالالالالالال ت فالالالالالالالال  وزارب الالالالالالالالالدفاب األمنالالالالالالالال  العسالالالالالالالالكر. ب يالالالالالالالالة  لة"

إر الالالالالالالاب(  4اإلجالالالالالالالراءات المانونيالالالالالالالة الالزمالالالالالالالة بحمالالالالالالاله وعملالالالالالالالت علالالالالالالالى إيداعالالالالالالاله التوقيالالالالالالالم وفالالالالالالالق احكالالالالالالالام المالالالالالالالادب )

 وسيحال الى المساء لينال جزاء  العادل وفق الموانين العسكرية".
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 للسيارب على  رم الدوالرالبن  المركز. يشكل غرفة عمليات مشتركة م  الم ارم 

عمالالالالالد محالالالالالافظ البنالالالالال  المركالالالالالز. علالالالالال  العالالالالالالقز اليالالالالالوم االحالالالالالدز اجتماعالالالالالا مالالالالال  رالسالالالالالاء المجالالالالالالس  السالالالالالومرية نيالالالالالوز/

سالالالالالالالالين للم الالالالالالالالارم الحكوميالالالالالالالالة واأل ليالالالالالالالالة لوسالالالالالالالال  الترتيبالالالالالالالالات الالزمالالالالالالالالة للحزمالالالالالالالالة  والمالالالالالالالالديرين العالالالالالالالالامين والم وص

 األولى من إجراءات السيارب على سعر ال رم.

بيالالالالالان ورد لالالالالالـ السالالالالالومرية نيالالالالالوزز ان " العالالالالالالق التمالالالالالى رالسالالالالالاء المجالالالالالالس والمالالالالالديرين العالالالالالامين و كالالالالالر البنالالالالال  فالالالالال  

سالالالالالالالين للم الالالالالالالارم الحكوميالالالالالالالة واأل ليالالالالالالالة لوسالالالالالالال  الترتيبالالالالالالالات الالزمالالالالالالالة للحزمالالالالالالالة األولالالالالالالالى مالالالالالالالن إجالالالالالالالراءات  والم وص

السالالالالالالاليارب علالالالالالالالى سالالالالالالالعر ال الالالالالالالرم موسالالالالالالال  التن يالالالالالالال ز وتوسالالالالالالالي  اإلجالالالالالالالراءات وتبسالالالالالالاليا ا لتحميالالالالالالالق االنسالالالالالالاليابية 

 ي  البات شراء الدوالر.والسرعة ف  تن 

الالالالالالد المحالالالالالالافظز علالالالالالالى "قالالالالالالدرب البنالالالالالال  المركالالالالالالز. علالالالالالالى تلبيالالالالالالة الالبالالالالالالات المشالالالالالالروعة كافالالالالالالة"ز مبيصن الالالالالالا أنص "حزمالالالالالالة  وأكص

ثانيالالالالالالة م مالالالالالالة ست الالالالالالدر منت الالالالالالم  الالالالالال ا الشالالالالالال ر".وبين :"عالالالالالالدم وجالالالالالالود أيصالالالالالالة قيالالالالالالودز داخليالالالالالالة أو خارجيالالالالالالة علالالالالالالى 

الالالالالالا بات اقيالالالالالالة  الالالالالالن دوق النمالالالالالالد الالالالالالالدول  التالالالالالال   الالالالالالدصق علي الالالالالالا التحويالالالالالالل الخالالالالالالارج  أو البيالالالالالال  النمالالالالالالد. للالالالالالالدوالر التزام 

ز وأنص المنظومالالالالالالالالالة الجديالالالالالالالالالدب ال ت الالالالالالالالالدم إلالالالالالالالالالى تمييالالالالالالالالالد االسالالالالالالالالالتجابة للالبالالالالالالالالالات 2008مجلالالالالالالالالالس النالالالالالالالالالواب عالالالالالالالالالام 

المشالالالالالروعةز بمالالالالالدر مالالالالالا ت الالالالالدم إلالالالالالى تالالالالالوفير حمايالالالالالة للنظالالالالالام الم الالالالالرف  والمالالالالالال  مالالالالالن العمليالالالالالات غيالالالالالر المشالالالالالروعة 

اإلر الالالالالالاب والتعليمالالالالالالات المتعلمالالالالالالة بالالالالالالهز  أو المشالالالالالالبو ةز وتالالالالالالدعم تابيالالالالالالق قالالالالالالانون مكافحالالالالالالة غسالالالالالالل األمالالالالالالوال وتمويالالالالالالل

ا اويلالالالالالالالالالالالة". م  من الالالالالالالالالالالا عمالالالالالالالالالالالود  الالالالالالالالالالالا ان تالالالالالالالالالالالاح الماالالالالالالالالالالالاب الم الالالالالالالالالالالرف  خارجي الالالالالالالالالالالاز والتالالالالالالالالالالال  ُحالالالالالالالالالالالر  ز أيس   وتعالالالالالالالالالالالزص

وأشالالالالالالار المحالالالالالالافظ إلالالالالالالى أنص "سالالالالالالعر ال الالالالالالرم يتعلالالالالالالق بحيالالالالالالاب المالالالالالالواانين وقالالالالالالدرات م الشالالالالالالراميةز ممالالالالالالا ينبغالالالالالال  أن 

ظالالالالالالافر ج الالالالالالود األاالالالالالالرام المعنيالالالالالالة  ات يحظالالالالالالى اسالالالالالالتمرار  عنالالالالالالد المسالالالالالالتويات المسالالالالالالت دفة ب ولويالالالالالالة كبيالالالالالالربز وأن تت

الالالالالالاله العالالالالالالالالق "بعالالالالالالالدم ح الالالالالالالر الالبالالالالالالالات علالالالالالالالى التحويالالالالالالالل  العالقالالالالالالالةز لمنالالالالالالال  وقالالالالالالالوب السالالالالالالالرر علالالالالالالالى المواانين".ووجص

الخالالالالالارج  والنمالالالالالد فالالالالال  بغالالالالالدادز واتخالالالالالا  اإلجالالالالالراءات ال وريالالالالالة السالالالالالتمبال فالالالالالروب الم الالالالالارم فالالالالال  المحافظالالالالالات تلالالالالال  

نالالالالالالوات ومنافالالالالالال  خارجيالالالالالالة جديالالالالالالدب لتسالالالالالال يل الالبالالالالالالاتز وأشالالالالالالار إلالالالالالالى مباشالالالالالالرب البنالالالالالال  المركالالالالالالز. العراقالالالالالال  ب الالالالالالت  ق

 إجالالالالالالالالالالالالالراء التحالالالالالالالالالالالالالويالت الخارجيالالالالالالالالالالالالالة وتجنصالالالالالالالالالالالالالب دور الوسالالالالالالالالالالالالالااء غيالالالالالالالالالالالالالر المالالالالالالالالالالالالالال لين للميالالالالالالالالالالالالالام بالالالالالالالالالالالالال ل ".

وحالالالالالال صر مالالالالالالن "اسالالالالالالتغالل الظالالالالالالرم الحالالالالالالال  للميالالالالالالام ب عمالالالالالالال أو نشالالالالالالااات غيالالالالالالر مسالالالالالالموح ب الالالالالالا تزيالالالالالالد األوسالالالالالالاب 

ل ين المجالالالالالالازين مالالالالالالن  الالالالالالعوبة"ز مبيصن الالالالالالا أنص "البنالالالالالال  المركالالالالالالز. سالالالالالاليتخ  إجالالالالالالراءات عمابيالالالالالالة  الالالالالالارمة بحالالالالالالق المخالالالالالالا

 قبلالالالالالالالالهز وأثنالالالالالالالالى كالالالالالالالال ل  علالالالالالالالالى دور بعالالالالالالالال  الم الالالالالالالالارم فالالالالالالالال  االلتالالالالالالالالزام بكالالالالالالالالل مالالالالالالالالا يحمالالالالالالالالق األ دافالمنشالالالالالالالالودب".

الالالالالاله دوامالالالالالالر البنالالالالالال  المركالالالالالالز. التخالالالالالالا  مالالالالالالالا  واسالالالالالالتم  المحالالالالالالافظ إلالالالالالالى "ملحوظالالالالالالات وممترحالالالالالالات المجتمعالالالالالالالينز ووجص

متابعالالالالالالة يلالالالالالالزم بشالالالالالال ن از وتالالالالالالم تشالالالالالالكيل غرفالالالالالالة عمليالالالالالالات مشالالالالالالتركة بالالالالالالين البنالالالالالال  المركالالالالالالز. والم الالالالالالارمز تتالالالالالالولى 

تن يالالالالالالالال  الحزمالالالالالالالالة األولالالالالالالالالى مالالالالالالالالن اإلجالالالالالالالالراءاتز ور الالالالالالالالد الظالالالالالالالالوا ر والنتالالالالالالالالامج والمعصوقالالالالالالالالات وتمالالالالالالالالديم التو الالالالالالالاليات 

 المناسبة بش ن ا".
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 م رم حكوم  يوجه باستمبال معامالت المرو  ويوس  بش ن إاالق السلم

وجالالالالاله م الالالالالرم الرشالالالالاليد الحكالالالالالوم ز يالالالالالوم األحالالالالالدز فروعالالالالاله باسالالالالالتمبال معالالالالالامالت المالالالالالرو  ولكافالالالالالة  شالالالالال ق نيالالالالالوز/

 .2023المااعات بعد إاالق الخاة االمتمانية لعام 

ودعالالالالالالا الم الالالالالالالرم فالالالالالالال  بيالالالالالالالان ورد لوكالالالالالالالالة شالالالالالالال ق نيالالالالالالوزز "المالالالالالالالواانين الالالالالالالالراغبين بالح الالالالالالالول علالالالالالالالى الخالالالالالالالدمات 

 مديم البات م وترويج المعاملة".الم رفية الى مراجعة فروب الم رم ف  بغداد والمحافظات لت

 واوس  ان "السلم االلكترونية سيتم إاالق ا الحما".

( ايمالالالالالالالام مالالالالالالالن  االمتمالالالالالالالان بكافالالالالالالالة انواعالالالالالالاله 2022/  12/  1وكالالالالالالالان م الالالالالالالرم الرشالالالالالالاليدز اعلالالالالالالالن يالالالالالالالوم الخمالالالالالالاليس )

 )السلم والمرو (.

بدايالالالالالة العالالالالالام وأوسالالالالال ز ان "قالالالالالرار اإليمالالالالالام جالالالالالاء ألغالالالالالرا  التابيالالالالالق السالالالالالنو. علالالالالالى أن يالالالالالتم اسالالالالالتمنام العمالالالالالل 

 الممبل".
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 ارت اب سعر  رم الدوالر أمام الليرب السورية ف  التعامالت الرسمية

حالالالالالالدد م الالالالالالرم سالالالالالالوريا المركالالالالالالز. فالالالالالال  نشالالالالالالرب الحالالالالالالواالت وال الالالالالالرافة سالالالالالالعر  الالالالالالرم الليالالالالالالرب السالالالالالالورية  / سالالالالالالانا

 ليرب للدوالر الواحد 6800ممابل الدوالر األمريك  بـ 

األحالالالالالد عالالالالالن المركالالالالالز.ز تالالالالالم تحديالالالالالد سالالالالالعر  الالالالالرم   ال الالالالالادرب اليالالالالالوم 2رقالالالالالم ووفمالالالالالا لنشالالالالالرب الحالالالالالواالت وال الالالالالرافة 

ليالالالالالالرب سالالالالالالورية لليالالالالالالورو الواحد.وت الالالالالالدر  الالالالالال   النشالالالالالالرب حسالالالالالالب  7340.60الليالالالالالالرب السالالالالالالورية ممابالالالالالالل اليالالالالالالورو بالالالالالالـ 

المركالالالالالالالز. بغالالالالالالالر  الت الالالالالالالريم النمالالالالالالالد. وشالالالالالالالراء الحالالالالالالالواالت الخارجيالالالالالالالة التجاريالالالالالالالة والحالالالالالالالواالت الالالالالالالالواردب إلالالالالالالالى 

االت الالالالالالالواردب عالالالالالالن اريالالالالالالق شالالالالالالبكات التحويالالالالالالل العالميالالالالالالة.وكان المركالالالالالالز. األشالالالالالالخاص الابيعيالالالالالالينز بمالالالالالالا في الالالالالالا الحالالالالالالو

ال الالالالالالادرب قبالالالالالالل أيالالالالالالامز سالالالالالالعر  الالالالالالرم الليالالالالالالرب السالالالالالالورية ممابالالالالالالل  1حالالالالالالدد فالالالالالال  نشالالالالالالرب الحالالالالالالواالت وال الالالالالالرافة رقالالالالالالم 

 ليرب لليورو الواحد. 7328.97ليرب للدوالر الواحدز وممابل اليورو بـ 6650الدوالر األمريك  بـ 

 يوما 41المالعية وإغالق أسواق المواش   األردن.. انتشار جديد للحمى

أعلنالالالالالالت وزارب الزراعالالالالالالة األردنيالالالالالالة اليالالالالالالوم األحالالالالالالدز عالالالالالالن إغالالالالالالالق أسالالالالالالواق المواشالالالالالال  فالالالالالال  المحافظالالالالالالات /المملكالالالالالالة

 يوما بعد ر د إ ابات جديدب ل يروس الحمى المالعية ف  األبمار. 14لمدب 

% مالالالالالالن رالوس 90غبالالالالالالاينز أن وفالالالالالال  السالالالالالالياق  اتالالالالالالهز  كالالالالالالر رمالالالالالاليس الجمعيالالالالالالة التعاونيالالالالالالة لمربالالالالالال  األبمالالالالالالارز علالالالالالال  

 األبمار والعجول ف  مزارب الظليل والحالبات م ابة بالحمى المالعية.

وأكالالالالالالدت الزراعالالالالالالة السالالالالالالعودية أن الالالالالالا تتوا الالالالالالل مالالالالالال  الشالالالالالالركات الم الالالالالالنصعة للصماحالالالالالالات البياريالالالالالالة مالالالالالالن أجالالالالالالل تالالالالالالوفير 

 اللماح ال . يغا  العترب الجديدب ل  ا ال يروس.

حت عالالالالالن عمل الالالالالا و كالالالالالر النالالالالالااق باسالالالالالم الالالالالالوزاربز لالالالالالورنس  المجالالالالالال ز أن الج الالالالالات الزراعيالالالالالة فالالالالال  المملكالالالالالةز  الالالالالرص

ماليالالالالالالين رأس مالالالالالالن األغنالالالالالالام واألبمالالالالالالار سالالالالالالمن حملالالالالالالة التح الالالالالالين الوانيالالالالالالة لمالالالالالالر   4علالالالالالالى توزيالالالالالال  وتح الالالالالالين 

الحمالالالالالالالى المالعيالالالالالالالةز مبيصنالالالالالالالة أن الماعالالالالالالالوم السالالالالالالالابق "أثبالالالالالالالت نجاحالالالالالالاله."وقال المجالالالالالالالال ز فالالالالالالال  بيالالالالالالالان  الالالالالالالادر عالالالالالالالن 

سالالالالالالجلت فالالالالالال  الظليالالالالالالل  الالالالالال  مالالالالالالن "المتحالالالالالالور الجديالالالالالالد" التالالالالالال  عملالالالالالالت وزارب الزراعالالالالالالةز إنص أغلالالالالالالب الحالالالالالالاالت التالالالالالال  

الالالالالالالوزارب حاليالالالالالالا علالالالالالالى تالالالالالالوفير الماعالالالالالالوم الخالالالالالالاص بالالالالالاله وتسالالالالالالجيله والسالالالالالالماح للماالالالالالالاب الخالالالالالالاص باسالالالالالالتيراد .وف  

الالالالالياق  اتالالالالالهز كشالالالالالم رمالالالالاليس الجمعيالالالالالة التعاونيالالالالالة لمربالالالالال  األبمالالالالالارز علالالالالال  غبالالالالالاين عالالالالالن ن الالالالالوق  رأسالالالالالا مالالالالالن  150السص

مالالالالالالى المالعية.وأسالالالالالالام:"ال زلنالالالالالالا وسالالالالالالا انتشالالالالالالار ال يالالالالالالروس البمالالالالالالر والعجالالالالالالول فالالالالالال  منامالالالالالالة الظليالالالالالالل بسالالالالالالبب الح

بالتالالالالالالال  نحالالالالالالن لالالالالالالدينا إح الالالالالالاءات نعمالالالالالالل علي الالالالالالاز لكالالالالالالن اإلح الالالالالالاءات األوليالالالالالالة الخسالالالالالالامر تمالالالالالالدر بعشالالالالالالرات ماليالالالالالالين 

الالالالالالالدينار."أما فيمالالالالالالا يتعلالالالالالالق بمالالالالالالادب الحليالالالالالالبز ل الالالالالالت غبالالالالالالاين إلالالالالالالى أن "األبمالالالالالالار الم الالالالالالابة أ الالالالالالال ال تعاالالالالالال  بالتالالالالالالال  

 ن".% ل نسا100الحليب اقمن بنسبة 
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 روسيا تت م أوكرانيا بـ"التخايا الفتعال عملية و مية"

ات مالالالالالالت وزارب الالالالالالالدفاب الروسالالالالالالية كييالالالالالالمز األحالالالالالالدز بالالالالالالـ"التحسير الفتعالالالالالالال عمليالالالالالالة و ميالالالالالالةز  سالالالالالالكا. نيالالالالالالوز عربيالالالالالالة/

يالالالالتم خالل الالالالا ت جيالالالالالر عالالالالدد مالالالالالن المبالالالالان  فالالالال  مدينالالالالالة كراماتورسالالالال  شالالالالالرق  أوكرانيالالالالاز ثالالالالم ات الالالالالام موسالالالالكو بارتكالالالالالاب 

 للمدنيين". جرامم حرب واست دام

مبالالالالالالالان  ابيالالالالالالالة )مستو الالالالالالال ان ومستشالالالالالالال ى(ز  3يالالالالالالالر ز إن "كييالالالالالالالم تخاالالالالالالالا لت جوزارب الالالالالالالالدفاب الروسالالالالالالالية وقالالالالالالالالت

بارتكاب  جالالالالالالوم متعمالالالالالالد مزعالالالالالالوم علالالالالالالى أ الالالالالالدام مدنيالالالالالالة"ز بحسالالالالالالب وكالالالالالالالة رويترز.وأسالالالالالالافت: روسالالالالالاليا ثالالالالالالم ات الالالالالالام

ة سيُ الالالالالور علالالالالالى أنالالالالاله عمالالالالالل وحشالالالالال  جديالالالالالد ترتكبالالالالاله المالالالالالوات الروسالالالالاليةز األمالالالالالر الالالالالال . "ق الالالالالم المالسسالالالالالات الابيالالالالال

ربات بال الالالالالالواريخ بعيالالالالالالدب المالالالالالالدىز لشالالالالالالن سالالالالالال كييالالالالالالم يتالالالالالالالب ردا مالالالالالالن المجتمالالالالالال  الالالالالالالدول  واإلسالالالالالالراب فالالالالالال  تزويالالالالالالد

 على األراس  الروسية".

 من الر د حتى اإلسماا.. كل ما نعرفه عن المنااد ال ين 

لالالالالالم تنتالالالالاله ق الالالالالة المناالالالالالاد ال الالالالالين  الالالالالال . حلصالالالالالق أليالالالالالام فالالالالال  سالالالالالماء الواليالالالالالات المتحالالالالالدبز مالالالالال   سالالالالالكا. نيالالالالالوز عربيالالالالالة/

 إسالالالالالالالمااهز السالالالالالالالبتز إ  إن تداعياتالالالالالالاله ال تالالالالالالالزال مسالالالالالالالتمربز علالالالالالالالى األقالالالالالالالل مالالالالالالالن الناحيالالالالالالالة الدبلوماسالالالالالالالية.متى بالالالالالالالدأت

 الم ة؟

فالالالالالال  الثالالالالالالان  مالالالالالالن فبرايالالالالالالر  األجالالالالالالواء األميركيالالالالالالة فالالالالالال  مناالالالالالالاد  الالالالالالين  وبالالالالالالدأت األنبالالالالالالاء فالالالالالال  التالالالالالالواتر عالالالالالالن وجالالالالالالود

" إن البنتالالالالالالالالاغونالجالالالالالالالالار.ز مالالالالالالالال  إ الالالالالالالالدار بيالالالالالالالالان رسالالالالالالالالم  أميرك .وحين الالالالالالالالا قالالالالالالالالالت وزارب الالالالالالالالالدفاب األميركيالالالالالالالالة "

ينالالالالالالاير الماسالالالالالال ز قبالالالالالالل أن يحلالالالالالالق فالالالالالالوق المجالالالالالالال الجالالالالالالو.  28المناالالالالالالاد حلالالالالالالق علالالالالالالى الواليالالالالالالات المتحالالالالالالدب منالالالالالال  

جالالالالالال الجالالالالالو. األميرك .أكالالالالالدت الالالالالالوزارب أن المناالالالالالاد يحلالالالالالق علالالالالالى ينالالالالالاير ليعالالالالالود بعالالالالالد ا إلالالالالالى الم 30الكنالالالالالد. فالالالالال  

ارت الالالالالالالاب شالالالالالالالا ق أعلالالالالالالالى بكثيالالالالالالالر مالالالالالالالن خاالالالالالالالوا المالحالالالالالالالة الجويالالالالالالالةز وأنالالالالالالاله ال يمثالالالالالالالل ت ديالالالالالالالدا عسالالالالالالالكريا أو ماديالالالالالالالة 

لألميالالالالالركيين علالالالالالى األر .وبالالالالالدأ الحالالالالالديي عالالالالالن خاالالالالالر المناالالالالالاد عنالالالالالدما كالالالالالان يايالالالالالر فالالالالال  سالالالالالماء واليالالالالالة مونتانالالالالالاز 

واليالالالالالالة قليلالالالالالالة السالالالالالالكان تحتسالالالالالالن منشالالالالالال ت عسالالالالالالكرية حساسالالالالالالةز فالالالالالال  شالالالالالالمال غربالالالالالال  الواليالالالالالالات المتحالالالالالالدبز و الالالالالال  

و الالالالالالو مالالالالالالا أثالالالالالالار مخالالالالالالاوم مالالالالالالن أن المناالالالالالالاد أداب تجسالالالالالالس  ينية.مسالالالالالالار المناالالالالالالاد فالالالالالال  الواليالالالالالالات المتحالالالالالالدبتظ ر 

 خراما نشرت ا وسامل إعالم أميركية أن المنااد ال ين  حلق ف  سماء واليات:

 

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9&contentId=1594484
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7&contentId=1594484
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%83%D9%8A%D9%8A%D9%81&contentId=1594484
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%85%D9%86%D8%B7%D8%A7%D8%AF+%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A&contentId=1594443
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9&contentId=1594443
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%BA%D9%88%D9%86&contentId=1594443

