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

 (موقع مجلس النواب (..)6ص.) رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس الجمهورية 

 المنببببببببوالوز يببببببببو و و ارة الماليببببببببة البببببببب  تحويببببببببل  ن حسببببببببم بانببببببببوالس جلببببببببم يسرئلبببببببب ولالا ئبببببببببالنا

 (موقع مجلس النواب(..)7ص.) األجور اليومية في أمانة بغواو إل   قوو

  نائببببببب رئببببببيس مجلببببببس النببببببواب و.مبببببباخكوان  بببببببو  يمببببببار  فببببببي )حملببببببة مببببببباب  ر ببببببو ( لجمببببببع

موقبببببببع (..)7ص.) المسبببببببا وان ا نسبببببببانية وا لاحيبببببببة ل وائبببببببل ال بببببببحايا ومت بببببببررز  ارحبببببببة ال لببببببب ال.

 (مجلس النواب

 رواتببببببب اسببببببتحواو الببببببورجان الوظي يببببببة وتحويببببببل ال قببببببوو يظم بببببباالن  ببببببيم الماليببببببة النيابيببببببةو   بببببب :

 و الة االنباء ال راقية((..)8ص.)مؤمنة في موا نة ال ام الحالي

 البرلمبببببببان يست بببببببي  و يبببببببر ال را بببببببة بمببببببب ن و بببببببم ال  حبببببببين والمنبببببببت   :لبببببببي  لخا لحفببببببباب ائبببببببالن

 (م ق نيو (..)8ص.)المحلي

 مسبببببببببات جببببببببباوة السبببببببببتحمار الغبببببببببا  الحبببببببببر وإنهببببببببباء احتبببببببببرا  الغبببببببببا  سبببببببببيبوحلالن يببببببببببه ئببببببببببناال :

 (و الة االنباء ال راقية(..)9ص.)المصاحب

 مو ببببببببببببببو وصببببببببببببببول الموا نة.. مناقمببببببببببببببان بغببببببببببببببواو واربيببببببببببببببل  توقببببببببببببببعي يم ببببببببببببببر دمحم ئبببببببببببببببناال

 (و الة الم لومة ا خبارية(..)9ص.)ُمستمرة

  بببببببن مو بببببببو تيبيبببببببق نظبببببببام الببببببببويل ل افبببببببة قي بببببببان    بببببببو االمبببببببن النيابيبببببببة و بببببببو القبببببببوو ي مببببببب 

 (و الة الم لومة ا خبارية(..)10ص.)الجيش

 (موا ين نيو (..)10ص.)بم ن  تقلبان الووالر  النائب جمال  وجر 

 مبببببب ق (..)11ص.)يببببببرهن إقببببببرار الموا نببببببة بحببببببل الخ فببببببان بببببببين أربيببببببل وبغببببببواو لنائببببببب دمحم المببببببمرز ا

 (نيو 

 وفبببببببو االقلبببببببيم لبببببببم يتوصبببببببل الت بببببببا  ببغبببببببواو وإجبببببببراءان جويبببببببوة لخ ببببببب  لنائبببببببب م بببببببين ال ببببببباظميا :

 (ال ران نيو (..)11ص.)الووالر

  ..ببببببن حببببببل  روسببببببتان بنتببببببائ   التقريببببببر المحيببببببر للجببببببولمببببببن الي يببببببرو  لبببببب  النائببببببب ماجببببببو باالرقببببببام 

 (و الة بغواو اليوم(..)13ص.)  است تاء االن صال

 03 (و الة بغواو اليوم(..)13ص.)نائبا يحموون  و استم   أر  مصنع ت ليب  رب ء 

https://www.ina.iq/178654--.html
https://www.ina.iq/178654--.html
https://www.ina.iq/178644--.html
https://www.ina.iq/178644--.html
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 التببببببببي المببببببببجا ة نسببببببببت يو: ونجليببببببببك الصببببببببور دمحم السببببببببيو استمببببببببهاو مسببببببببت  را   الجمهوريببببببببة رئببببببببيس 

 و الة االنباء ال راقية((..)14ص.)ابواها

  رئببببببيس الببببببو راء يببببببرأس الجلسببببببة الراب ببببببة للهيبببببب ة ال ليببببببا للتنسببببببيق بببببببين المحافظببببببان ليببببببر المرتبيببببببة

 (و الة االنباء ال راقية(..)14ص.)بإقليم

 السبببببببومرية (..)15ص.)اال رجبببببببي للتيجببببببباني: ال بببببببرا  يرحبببببببب ببببببببالجميع السبببببببيما الم  بببببببرون وال لمببببببباء

 (نيو 

  ال ببببببران (..)15ص.)مجبببببباالن 0و يببببببر الواخليببببببة يوقببببببع بروت ببببببول ت بببببباون مببببببع السبببببب ووية.. ت ببببببمنن

 (نيو  

   السببببببببومرية (..)16ص.)محببببببببافظين 4الح مببببببببة: السببببببببوواني سببببببببيناقش مببببببببع البرلمببببببببان انهبببببببباء ت ليبببببببب

 (نيو 

  باالت بببببببببا  مبببببببببع  يببببببببوان يوجبببببببببك بحببببببببل  امببببببببب الية  فبببببببببي تيبيببببببببق قبببببببببانون الناجيبببببببببان االي يببببببببويان

 (م ق نيو (..)16ص.) وروستان

 ( متهمببببببا  فببببببي ق ببببببية سببببببرقة مبببببببال  األمانببببببان 51الن اهببببببة: أوامببببببر قببببببب  واسببببببتقوام جويببببببوة بحببببببق )

 (و الة االنباء ال راقية(..)17ص.)ال ريبية

  ت قببببببببببببو اجتما هببببببببببببا الخببببببببببببامس فبببببببببببببي ال ويتيببببببببببببة الممبببببببببببببتر ة  -اللجنببببببببببببة ال نيببببببببببببة ال راقيببببببببببببة

 (ال ران نيو (..)17ص.)بغواو

  البببببببببببويمقرايي ي مببببببببببب   بببببببببببن وجبببببببببببوو امببببببببببب ءان ووليبببببببببببة  جبببببببببببراء انتخاببببببببببببان االقلبببببببببببيم فبببببببببببي

 (و الة الم لومة ا خبارية(..)18ص.)تمرين

 

 

 

 

https://www.ina.iq/178624--.html
https://www.ina.iq/178624--.html
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  الق بببببببباء ال راقببببببببي يح ببببببببم بالمؤبببببببببو بحببببببببق ح حببببببببة مببببببببوانين لقيببببببببامهم بت ببببببببايي وتجببببببببارة المببببببببواو

 (نيو م ق (..)19ص.)المخورة

 (  متسل  اجنبيا72حاولوا اجتيا  الحووو.. القب   ل )(.السومرية نيو (..)19ص) 

 

 

 

 

 

 

  مبببببب ق (..)20ص.)خبببببب ل أسبببببببوت .. ال ببببببرا  يتجبببببباو  السبببببب ووية فببببببي صبببببباوراتك الن ييببببببة إلبببببب  أمريبببببب

 (نيو 

 (السومرية نيو  (..)20ص.)أس ار صر  الووالر في أسوا  ال را  اليوم 
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 الجيولوجيببببببببببببة السبببببببببببب ووية ترصببببببببببببو هبببببببببببب ة أر ببببببببببببية  ببببببببببببربن سببببببببببببلينة  هيئببببببببببببة المسبببببببببببباحة

 (  اظ(..)21ص.) مان

 ( ٤٢القاهرة (..)21ص.) مصر.. انحسار المياه في سيناء ألول مرة يسبب ر با  بيرا 

 

 

 

 

  (تاس(..)22ص.)صاروخا 43وونيتس : القوان األو رانية تستهو  مر   الموينة بـ 

 مببببببواو ممبببببب ة السببببببت  ا  واسببببببع النيببببببا  واتهببببببام موسبببببب و  الببببببوفات الروسببببببية: أوروبببببببا تسببببببلم أو رانيببببببا

 (و ارة الوفات الروسية (..)22ص.)بك
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  مجلس النواب ينهي قراءة خمسة قوانين

االول للسببببببنة التمببببببري ية الحانيببببببة  ببببببمن أنهبببببب  مجلببببببس النببببببواب بجلسببببببتك السببببباب ة مببببببن فصببببببلك موقبببببع مجلببببببس النببببببواب/ 

الببببببوورة االنتخابيببببببة الخامسببببببة التببببببي  قببببببون اليببببببوم االحببببببو برئاسببببببة السببببببيو مبببببباخوان  بببببببو  نائببببببب رئببببببيس المجلببببببس  

قببببببراءة خمسببببببة ممببببببرو ان قببببببوانين.وفي مسببببببتهل الجلسببببببة  أتببببببم المجلببببببس القببببببراءة االولبببببب  لممببببببروت قببببببانون الت ببببببويل 

والمقبببببببوم مبببببببن اللجنبببببببة الماليبببببببة   بببببببافة  نوانبببببببان  1960( لسبببببببنة 25الحببببببباوز وال مبببببببرين لقبببببببانون المببببببب   رقبببببببم )

وظي يببببة تنسببببجم مببببع مهمببببان هيئببببة الن اهببببة ومسبببباواتهم مببببع اقببببرانهم مببببن حملببببة المؤهببببل ال لمببببي ن سببببك وتم يببببنهم مببببن 

الم بببببي قبببببوما فبببببي اواء الواجببببببان المنايبببببة بهبببببم فبببببي م افحبببببة ال سببببباووأنج  المجلبببببس القبببببراءة االولببببب  لممبببببروت قبببببانون 

والمقبببببوم مبببببن اللجنبببببة الماليبببببة والببببب ز جببببباء ل بببببوم تمبببببريع  2014نبببببان الماليبببببة للسبببببنة الماليبببببة المنتهيبببببة لسبببببنة اقبببببرار البيا

والظبببببرو  االسبببببتحنائية والو بببببع االمنبببببي التبببببي مبببببر بهبببببا ال بببببرا  الببببب ز  2014قبببببانون الموا نبببببة ال امبببببة للوولبببببة لسبببببنة 

ائر اتخببببببا  الببببببب  م ب بببببببو رافببببببق وخبببببببول  صببببببابان وا بببببببش االرهابيبببببببة البببببب  ب ببببببب  محافظبببببببان ال ببببببرا  ولتم بببببببين البببببببوو

المصبببببببباوقة  لبببببببب  بياناتهببببببببا الختاميببببببببة.وأ مل المجلببببببببس القببببببببراءة االولبببببببب  لممببببببببروت قببببببببانون الت ببببببببويل االول لقببببببببانون 

والمقببببببوم مببببببن لجنببببببة االمببببببن والببببببوفات لتنظببببببيم  مببببببل المببببببر ان  2017( لسببببببنة 52المببببببر ان االمنيببببببة الخاصببببببة رقببببببم )

( لسببببببنة 52قببببببانون المببببببر ان االمنيببببببة الخاصببببببة رقببببببم ) االمنيببببببة وم الجببببببة الممببببببا ل والم وقببببببان التببببببي افر هببببببا تيبيببببببق

لتحويببببببو حبببببباالن ت ليببببببق والبببببب   االجببببببا ة ولت ظببببببيم مببببببوارو الوولببببببة الماليببببببة.وأنه  المجلببببببس القببببببراءة االولبببببب   2017

لممببببببروت قببببببانون المسببببببا وة القانونيببببببة والمقببببببوم مببببببن اللجنببببببة القانونيببببببة  مببببببا ة قببببببيم ال ببببببول والقببببببانون ولمسببببببا وة 

هم الم نببببببة الماليببببببة مببببببن تحمببببببل ن قببببببان التقا ببببببي والممببببببورة القانونيببببببة ولتسببببببهيل انجببببببا  االمببببببخاص البببببب ين لببببببيس لببببببوي

م ببببببببام ن االمببببببببخاص البببببببب ين تتيلببببببببب م ببببببببام تهم المسببببببببا وة القانونيببببببببة.وأختتم مجلببببببببس النببببببببواب القببببببببراءة االولبببببببب  

لممبببببببروت قبببببببانون االحصببببببباء ونظبببببببم الم لومبببببببان الجغرافيبببببببة والمقبببببببوم مبببببببن لجنبببببببة التخيبببببببيي االسبببببببتراتيجي والخومبببببببة 

تحاويببببببة لتنظببببببيم ال مببببببل االحصببببببائي فببببببي جمهوريببببببة ال ببببببرا  بإنمبببببباء هيئببببببة ل حصبببببباء ونظببببببم الم لومببببببان الجغرافيببببببة اال

تتبببببببول  المهمبببببببان  ان ال  قبببببببة لل مليبببببببة االحصبببببببائية محبببببببل تن يببببببب  ال مليبببببببان االحصبببببببائية وانمببببببباء بنبببببببو  الم لومبببببببان 

ية واسببببببتخوام ت نولوجيبببببا الم لومببببببان وتهيئبببببة ا مبببببال الت ببببببواو ال بببببام للسببببب ان واالمببببببرا  ال نبببببي  لبببببب  ال مليبببببة االحصبببببائ

فبببببببي ال مليبببببببان االحصبببببببائية.وفي ختبببببببام الجلسبببببببة قوم النائبببببببب فبببببببالح الخ  لبببببببي الت بببببببا ز للمببببببب ب ال راقبببببببي بمناسببببببببة 

استمببببببهاو االمببببببام موسبببببب  بببببببن ج  ببببببر  ليببببببك السبببببب م  م ربببببببا  ببببببن خببببببالص المبببببب ر والتقببببببوير للقببببببوان االمنيببببببة ب افببببببة 

السبببببببتي ابها اال بببببببواو ال بيبببببببرة مبببببببن المبببببببواينين ال ائبببببببرين لل تببببببببان تمببببببب ي تها والحمبببببببو المببببببب بي والبببببببووائر الخوميبببببببة 

 .المقوسة.ب وها تقرر رفع الجلسة

  رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس الجمهورية

اسببببببتقبل رئببببببيس مجلببببببس النببببببواب دمحم الحلبوسببببببي  اليببببببوم األحببببببو  رئببببببيس الجمهوريببببببة موقببببببع مجلببببببس النببببببواب/  

اللقبببببباء  بحببببببو األو ببببببات ال امببببببة فببببببي الببببببب و والببببببوور وجرى  خبببببب ل الببببببو تور  بببببببو اللييبببببب  جمببببببال رمببببببيو.

الرقببببببابي والتمببببببري ي لمجلببببببس النببببببواب  وأهببببببم التمببببببري ان التببببببي ت ببببببمنها المنهببببببا  الح ببببببومي ومنهببببببا قببببببانون 

 مببببببببا بحببببببببو اللقبببببببباء االسببببببببت واوان الست ببببببببافة بغببببببببواو المببببببببؤتمر الراببببببببببع الموا نببببببببة االتحاويببببببببة واالنتخابان.

 وال ز سيُ قو خ ل المهر الجارز.والح حين ل تحاو البرلماني ال ربي  
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بالوحيقة.. المنوالوز يو و و ارة المالية ال  تحويل األجور اليومية في أمانة بغواو إل  

   قوو

يالببببببب السببببببيو محسببببببن المنببببببوالوز  النائببببببب األول لببببببرئيس مجلببببببس النببببببواب   بتحويببببببل  موقببببببع مجلببببببس النببببببواب/

 قبببببوو مسببببباواة  مبببببع اقبببببرانهم الببببب ين تبببببم مبببببملهم بقبببببرار ال ببببباملين بصببببب ة أجبببببور يوميبببببة فبببببي أمانبببببة بغبببببواو إلببببب  

 .2019( لسنة 315مجلس الو راء رقم )

وأمببببببار المنببببببوالوز فببببببي  تبببببباب رسببببببمي موجببببببك إلبببببب  السببببببيوة و يببببببر الماليببببببة )ييبببببب  سببببببامي(   ان ال بببببباملين 

(  تبببببم تمببببببغيلهم اسبببببتناوا  إلبببببب  قبببببرار مجلببببببس 5948بصببببب ة أجببببببور يوميبببببة فببببببي أمانبببببة بغببببببواو الببببببال   ببببببووهم )

القا بببببببي بتخويبببببببل السبببببببيو أمبببببببين بغبببببببواو صببببببب حية تمبببببببغيلهم ببببببببوال  مبببببببن  2020( لسبببببببنة 93رقبببببببم )البببببببو راء 

تببببببار ي ال مببببببل   مجببببببووا  ت  يببببببوه  لبببببب   ببببببرورة ايبببببب ء أهميببببببة  بيببببببرة لهبببببب ا المو ببببببوت   واتخببببببا  االجببببببراءان 

 القانونية لغر  تحويل األجور اليومية في األمانة ال   قوو.

 

 بو  يمار  في )حملة مباب  ر و ( لجمع نائب رئيس مجلس النواب و.ماخكوان 

  المسا وان ا نسانية وا لاحية ل وائل ال حايا ومت ررز  ارحة ال ل ال.

 ببببببمن جوالتبببببك الميوانيببببببة وحرصبببببك الببببببوائم  لببببب  تواجببببببوه ببببببين أهلببببببك وناسبببببك واخببببببل  موقبببببع مجلببببببس النبببببواب/

النبببببببواب ال راقبببببببي محافظبببببببة  ر بببببببو  وفبببببببي سبببببببا ان متببببببب خرة مبببببببن الليبببببببل  مبببببببار  نائبببببببب رئبببببببيس مجلبببببببس 

و.مبببببباخكوان  بببببببو  أحمببببببو فببببببي )حملببببببة مببببببباب  ر ببببببو ( لجمببببببع المسببببببا وان ا نسببببببانية وا لاحيببببببة ال اجلببببببة 

وإيصبببببالها ل وائبببببل ال بببببحايا ومت بببببررز ال لببببب ال المبببببومر الببببب ز  بببببرب مبببببؤخرا   بببببوو مبببببن الواليبببببان والمبببببون 

ه وأمتنانببببببك لمببببببباب فببببببي تر يببببببا والمنببببببايق الحووويببببببة للجببببببارة المببببببقيقة سببببببوريا  وأ ببببببرب سببببببياوتك  ببببببن مبببببب ر

 ر ببببببو  البببببب ين أحبتببببببوا مبببببب ورهم ال ببببببالي با نسببببببانية وو ببببببيهم فببببببي ا سببببببتجابة للحبببببباالن اليارئببببببة و ملهببببببم 

 التيو ي لتقويم المسا وان ا نسانية لمت ررز  ارحة ال ال ل.
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: رواتب استحواو الورجان الوظي ية وتحويل ال قوو م ين ال اظمي المالية النيابية  و 

 مؤمنة في موا نة ال ام الحالي

توق ببببببن اللجنببببببة الماليببببببة النيابيببببببة  اليببببببوم األحببببببو  مو ببببببو وصببببببول الموا نببببببة إلبببببب   و الببببببة االنببببببباء ال راقيببببببة/

مجلبببببس النبببببواب  وفيمبببببا أمبببببارن إلببببب  أن رواتبببببب اسبببببتحواو البببببورجان الوظي يبببببة وتحويبببببل ال قبببببوو مؤمنبببببة فبببببي 

وقببببببال   ببببببو اللجنببببببة م ببببببين ال بببببباظمي فببببببي تصببببببريح الموا نببببببة  أ ببببببون وجببببببوو إراوة سياسببببببية  لبببببب  تمريرها.

تاب تبببببببك و البببببببة األنبببببببباء ال راقيبببببببة )وات(  ان  قبببببببانون الموا نبببببببة مبببببببن المتوقبببببببع أن يصبببببببل لل راقيبببببببة االخباريبببببببة 

إلبببببب  مجلببببببس النببببببواب نهايببببببة المببببببهر الحببببببالي   مبينببببببا  أن  اللجنببببببة الماليببببببة سببببببت     لبببببب  وراسببببببة مسببببببووة 

قبببببببانون الموا نبببببببة وسبببببببت ون هنبببببببا  مباححبببببببان مبببببببع البببببببو اران الم نيبببببببة .وأ رب ال ببببببباظمي  بببببببن أملبببببببك  أن 

 200لتمريببببببر الموا نببببببة بمببببببري أن ي ببببببون ال جبببببب  م قببببببوال  ولببببببيس  مببببببا يمببببببات وهببببببو ت ببببببون هنببببببا  جويببببببة 

تيريليبببببببون وينبببببببار   مو بببببببحا  أن  التسببببببب يرة الجويبببببببوة للبببببببووالر أون إلببببببب  إ ببببببباوة احتسببببببباب الموا نبببببببة  لببببببب  

وينبببببببارا  للبببببببووالر الواحبببببببو .وتابع أن  رواتبببببببب اسبببببببتحواو البببببببورجان  1450وينبببببببار للبببببببووالر ببببببببوال مبببببببن  1300

ألببببب  محا بببببر  لببببب  المببببب   البببببوائم إ بببببافة إلببببب   200ألببببب  ورجبببببة وتحويبببببل أ حبببببر مبببببن  74الوظي يبببببة وهبببببي 

تحويبببببببل ال قبببببببوو إلببببببب  مببببببب   وممببببببباريع الياقبببببببة والصبببببببحة جمي هبببببببا مؤمنبببببببة فبببببببي الموا نبببببببة   مو بببببببحا  أن 

تريليبببببون وينبببببار  راقبببببي .وبين أن  تببببب خير إقبببببرار الموا نبببببة لبببببيس  60 الرواتبببببب وصبببببلن إلببببب  مبببببا يقبببببارب البببببـ

ة   الفتببببببا  إلبببببب  أن  هنببببببا  إراوة لببببببوى ال تببببببل النيابيببببببة لتمريببببببر الموا نببببببة وهببببببي لصببببببالح المببببببواين والح ومبببببب

تسببببببير نحببببببو المصاوقة .وبمبببببب ن حصببببببة إقلببببببيم  روسببببببتان فببببببي الموا نببببببة  أ ببببببو ال بببببباظمي أن  وفببببببوا  مببببببن إقلببببببيم 

 روسبببببببتان  قبببببببو اليبببببببوم اجتما بببببببا  مبببببببع و ارتبببببببي البببببببن ي والماليبببببببة لمناقمبببببببة حصبببببببة ا قلبببببببيم   ممبببببببووا   لببببببب  

يببببببان الببببببن ي المصببببببورة مببببببن ا قلببببببيم وإيببببببراوان المنافبببببب  الحووويببببببة و ببببببوو المببببببوظ ين فببببببي   ببببببرورة م رفببببببة  م

 روسببببببببتان .وتابع أن  هنببببببببا  تيببببببببورا  فببببببببي المباححببببببببان بببببببببين المر بببببببب  وا قلببببببببيم بمبببببببب ن حصببببببببة األخيببببببببر  

والمباححببببببان مببببببا  الببببببن مسببببببتمرة   مو ببببببحا  أن  مببببببن حببببببق مجلببببببس النببببببواب الصبببببب حية بتغييببببببر األرقببببببام فببببببي 

مببببببببوال مببببببببن ببببببببباب إلبببببببب   خببببببببر وون أن ت ببببببببون هنببببببببا  أ ببببببببباء ماليببببببببة  بيببببببببرة  لبببببببب  الموا نبببببببة وتحويببببببببل األ

الح ومة .وأ بببببببو ال ببببببباظمي   بببببببرورة أن تحتبببببببرم قبببببببراران المح مبببببببة االتحاويبببببببة وأن تؤخببببببب  بنظبببببببر اال تببببببببار 

 لي ون هنا  ات ا  مامل بين ح ومتي بغواو وأربيل .

 

 

 البرلمان يست ي  و ير ال را ة بم ن و م ال  حين والمنت  المحلي :الح الخ  ليفائب الن

أ لببببببن رئببببببيس لجنببببببة ال را ببببببة والميبببببباه النيابيببببببة فببببببالح الخ  لببببببي  يببببببوم االحببببببو  انببببببك سببببببتتم  مبببببب ق نيببببببو /

است ببببببببافة و يببببببببر ال را ببببببببة وال بببببببباور المتقببببببببوم فببببببببي الببببببببو ارة لمناقمببببببببة خيببببببببة و ببببببببم المنببببببببت  المحلببببببببي 

وقبببببببال الخ  لبببببببي لو البببببببة مببببببب ق نيبببببببو   إن  لجنبببببببة ال را بببببببة والميببببببباه النيابيبببببببة ستست بببببببي  يبببببببوم وال  حين.

األرب ببببباء المقببببببل البببببو ير و ببببباور البببببو ارة المتقبببببوم  وسبببببتناقش م هبببببم سببببببل و بببببم أصبببببحاب ممببببباريع البببببوواجن 

وامببببببار البببببب  ان  لجنببببببة ال را ببببببة وتببببببوفير وتسببببببهيل االجببببببراءان والقببببببرو  الماليببببببة التببببببي هببببببم بحاجببببببة لها .

 النيابية ستجرز ت وي ن مهمة  ل  القوانين التي يرتبي  ملها بال را ة .

https://www.ina.iq/178654--.html
https://www.ina.iq/178654--.html
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 : مسات جاوة الستحمار الغا  الحر وإنهاء احترا  الغا  المصاحبهيبن الحلبوسيالنائب 

أ بببببون لجنبببببة البببببن ي والغبببببا  والحبببببروان اليبي يبببببة  اليبببببوم األحبببببو  وجبببببوو رؤيبببببة حقيقيبببببة و البببببة االنبببببباء ال راقيبببببة/ 

ا أمبببببارن إلببببب  وجبببببوو مسبببببات جببببباوة السبببببتحمار الغبببببا  واخبببببل قببببببة البرلمبببببان لتمبببببريع قبببببانون البببببن ي والغبببببا   فيمببببب

  الحر وإنهاء احترا  الغا  المصاحب.

ن  اللجنببببببة وو ارة الببببببن ي تسبببببب   ل قببببببو اسببببببتحماران للغببببببا  الحببببببر ا :وقببببببال رئببببببيس اللجنببببببة هيبببببببن الحلبوسببببببي

  لتمبببببغيل المحيبببببان ال هربائيبببببة   وإنهببببباء احتبببببرا  الغبببببا  المصببببباحب  مبببببن أجبببببل منبببببع أو تقليبببببل اسبببببتيراو الغبببببا

 مؤ بببببببببببببببببببببوا   وجبببببببببببببببببببببوو مسبببببببببببببببببببببات جببببببببببببببببببببباوة ل سبببببببببببببببببببببرات فبببببببببببببببببببببي هببببببببببببببببببببب ا المو بببببببببببببببببببببوت .

  وأمببببببار إلبببببب  أنببببببك  سببببببيتم إ بببببب ن جولببببببة التببببببراخيص الساوسببببببة الخاصببببببة للغببببببا  لمنببببببايق لببببببرب ال ببببببرا  .

وأ بببببا   أن  قبببببانون البببببن ي والغبببببا  فبببببي مجلبببببس البببببو راء لبببببم يرسبببببل الببببب  مجلبببببس النبببببواب  مبببببن أجبببببل الم بببببي 

القببببببانون   مؤ ببببببوا  أن  هنببببببا  رؤيببببببة حقيقيببببببة مببببببن ال تببببببل السياسببببببية الموجببببببووة واخببببببل قبببببببة بتمببببببريع هبببببب ا 

وأو بببببح أن  الخ فبببببان حبببببول قبببببانون البببببن ي والغبببببا  موجبببببووة منببببب   بببببام  البرلمبببببان  لتمبببببريع هببببب ا القبببببانون .

ولغايبببببة اليبببببوم  والقبببببانون حاليبببببا  موجبببببوو فبببببي مجلبببببس البببببو راء  ويالبنبببببا مبببببن خببببب ل  تببببباب إلببببب  و ارة  2007

بإرسبببببال هببببب ا القبببببانون   الفتبببببا الببببب  أن  قبببببانون البببببن ي والغبببببا  سبببببتتم وراسبببببتك مبببببن قببببببل ممحلبببببي ال تبببببل  البببببن ي

 السياسية في مجلس الو راء  حم يرسل إل  مجلس النواب للم ي بتمري ك .

 

 بغواو واربيل ُمستمرةتوقع مو و وصول الموا نة.. مناقمان يم ري  دمحمب ائالن

توق بببببببن لجنبببببببة التخيبببببببيي االسبببببببتراتيجي والخومبببببببة االتحاويبببببببة النيابيبببببببة  اليبببببببوم  و البببببببة الم لومبببببببة ا خباريبببببببة/

  فيمببببببا أ ببببببون اسببببببتمرار المناقمببببببان بببببببين 2023االحببببببو  قببببببرب حسببببببم ملبببببب  إقببببببرار قببببببانون الموا نببببببة ل ببببببام 

 ح ومتي بغواو واربيل.

ببببببين ح بببببومتي بغبببببواو  2023إن  مناقمبببببة ملببببب  موا نبببببة و وقبببببال نائبببببب رئبببببيس اللجنبببببة  دمحم  بببببريم  فبببببي حبببببوي

واربيبببببل مسبببببتمر لحبببببين الوصبببببول الببببب  ات بببببا  نهبببببائي   مبينبببببا أن   حسبببببم ملببببب  الموا نبببببة سبببببيتم قريببببببا ولبببببم 

وأ ببببببا   أن  الوفببببببو ال ببببببروز ح ببببببر البببببب  بغببببببواو  ببببببوة مببببببران  واجببببببرى  ببببببوة يتبببببببق  لبببببب  إقرارهببببببا ميء .

وأو ببببببح تم حسببببببم األمببببببور المت لقببببببة بالموا نببببببة وإقرارهببببببا ب ببببببو االت ا  .لقبببببباءان مببببببع ح ومببببببة بغببببببواو  وسببببببي

  بببببو لجنبببببة التخيبببببيي النيابيبببببة  أن  قبببببانون الموا نبببببة لبببببم يصبببببل الببببب  االن الببببب  البرلمبببببان للتصبببببوين  ليهبببببا   

و بببببببان الفتبببببببا الببببببب  أن  لجنتبببببببك بانتظبببببببار وصبببببببول القبببببببانون ل بببببببي يبببببببتم وراسبببببببتها و ر بببببببها لمجلبببببببس النواب .

سبببببببيتم  2023دمحم مبببببببيات السبببببببوواني  قبببببببو أ بببببببو أن إقبببببببرار قبببببببانون موا نبببببببة  بببببببام رئبببببببيس مجلبببببببس البببببببو راء  

يبببببب  ر ان وفببببببوا  مببببببن ح ومببببببة اقلببببببيم قريبببببببا   ب ببببببو االنتهبببببباء مببببببن الت صببببببي ن النهائيببببببة وارسببببببالها البببببب  البرلمان.

 روسبببببتان  وصبببببل األسببببببوت الما بببببي الببببب  بغبببببواوح بهبببببو  إيجببببباو ات بببببا  ممبببببتر  مبببببع الح ومبببببة بمببببب ن حصبببببة 

 ة  ل  ان ال يت ار  مع قرار المح مة االتحاوية.ا قليم بالموا ن

 

 

https://www.ina.iq/178644--.html
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  ن مو و تيبيق نظام البويل ل افة قي ان الجيش   و االمن النيابية و و القوو ي م 

أ بببببو   بببببو لجنبببببة األمبببببن والبببببوفات النيابيبببببة و بببببو القبببببوو  األحبببببو  اسبببببتمرار لجنتبببببك  و البببببة الم لومبببببة ا خباريبببببة/

المؤسسبببببان األمنيبببببة بالتنسبببببيق مبببببع رئاسبببببة أر بببببان الجبببببيش  مبينبببببا ان بال مبببببل  لببببب  تيبيبببببق نظبببببام الببببببويل فبببببي 

  رئاسببببببببببببة األر بببببببببببببان انهبببببببببببببن ا جبببببببببببببراءان وسبببببببببببببيتم تيبيببببببببببببق النظبببببببببببببام خببببببببببببب ل األيبببببببببببببام المقبلبببببببببببببة. 

وقبببببال القبببببوو فبببببي حبببببويو لو البببببة / الم لومبببببة/  أن  لجنبببببة األمبببببن والبببببوفات النيابيبببببة لبببببن تتبببببر  ق بببببية تيبيبببببق 

  بك من قبل الو ارة  . نظام البويل لقوان الجيش و مان االلت ام

وأ بببببا  أن  االيبببببام المقبلبببببة ستمبببببهو تيبيبببببق نظبببببام الببببببويل  لببببب  بببببباقي القي بببببان ال سببببب رية التاب بببببة للجبببببيش 

ال راقبببببي   ممبببببيرا إلببببب  أن   رئاسبببببة ار بببببان الجبببببيش ال راقبببببي ببببببوأن ف ليبببببا بتن يببببب  األوامبببببر المت لقبببببة بتيبيبببببق 

 نظببببببببببببببببببببببببببببام البببببببببببببببببببببببببببببويل فببببببببببببببببببببببببببببي الجببببببببببببببببببببببببببببيش ال راقببببببببببببببببببببببببببببي  لبببببببببببببببببببببببببببب  مراحببببببببببببببببببببببببببببل .

 تيبيببببببق نظببببببام البببببببويل هببببببو ميلببببببب لجميببببببع أبنبببببباء الجببببببيش ال راقببببببي  وان األمببببببور تسببببببير بالمبببببب ل وتببببببابع أن 

  الصببببببببببببببحيح نحببببببببببببببو تن يبببببببببببببب ه  لبببببببببببببب  ببببببببببببببباقي القي ببببببببببببببان ال سبببببببببببببب رية فببببببببببببببي قبببببببببببببباوم األيببببببببببببببام .

و ببببان النببببايق باسببببم القائببببو ال ببببام اللببببواء يحيبببب  رسببببول قببببو أ ببببو فببببي وقببببن سببببابق بببببان و يببببر الببببوفات حابببببن دمحم 

 س يو ما  بنظام البويل.

 

 

 بم ن  تقلبان الووالر  النائب جمال  وجر

قببببببال   ببببببو اللجنببببببة الماليببببببة النيابيببببببة جمببببببال  ببببببوجر  اليببببببوم األحببببببو  إن تقلبببببببان سبببببب ر صببببببر  /مببببببوا ين نيببببببو 

 الووالر ت تمو  ل  ال ر  واليلب.

وأو ببببببح  ببببببوجر فببببببي حببببببويو للصببببببحي ة الرسببببببمية وتاب تببببببك /مببببببوا ين نيببببببو /  قببببببائ  :   لمببببببا  ببببببان ال ببببببر  

ب  بببببهما اقتبببببرب السببببب ر الح بببببومي مبببببن سببببب ر المبببببارت  و لمبببببا  بببببان الم بببببرو  قلبببببي   واليلبببببب قبببببريبين مبببببن 

والميلبببببببوب  بيبببببببرا  فبببببببإن، ال بببببببر  سبببببببي ون  بيبببببببرا    متوق بببببببا   بقببببببباء الو بببببببع الحبببببببالي للمبببببببهرين المقبلبببببببين أو 

 أ حر .

وبببببببي،ن  أن،  تهريببببببب الببببببووالر ي تمببببببو  لبببببب  المبببببببات نقببببببوا   إ  إن، هنببببببا  نببببببو ين مببببببن الببببببووالر المبببببببات  األول 

ب بحبببببووو  بالمئبببببة  ولبببببم تسبببببيير الح ومبببببة  20 لببببب  مببببب ل سبببببنوان حوالبببببة  والحببببباني المببببببات نقبببببوا  وهبببببو المهبببببر 

   ليك حت  اآلن .
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 يرهن إقرار الموا نة بحل الخ فان بين أربيل وبغواو لنائب دمحم الممرز ا

رهببببببن النائببببببب  ببببببن  تلببببببة وولببببببة القببببببانون دمحم المببببببمرز  يببببببوم األحببببببو  إقببببببرار ممببببببروت قببببببانون  مبببببب ق نيببببببو /

 الموا نة لل ام الحالي بحل الخ فان والق ايا ال القة بين أربيل وبغواو.

وقبببببال المبببببمرز فبببببي تصبببببريح لو البببببة مببببب ق نيبببببو   ان الخ فبببببان والمسبببببائل ال القبببببة ببببببين الح ومبببببة االتحاويبببببة 

إ بببببافة إلببببب  تغييبببببر سببببب ر صبببببر  البببببووالر  بببببل هببببب ه األمبببببور تسبببببببن فبببببي تببببب خير وح ومبببببة إقلبببببيم  وروسبببببتان 

 التصوين  ل  مسووة ممروت قانون الموا نة في مجلس الو راء.

وأ ببببببا  أن التصببببببوين  لبببببب  قببببببانون الموا نببببببة وإرسببببببالك إلبببببب  البرلمببببببان مببببببرتبي بحببببببل الخ فببببببان بببببببين أربيببببببل 

 نون الموا نة إل  البرلمان.وبغواو  مستور ا القول إنك ال يوجو مو و محوو الرسال قا

هببببب ا وقبببببو  ار وفبببببو مبببببن ح ومبببببة إقلبببببيم  وروسبببببتان األسببببببوت الما بببببي ال اصبببببمة بغبببببواو وخبببببا  جولبببببة مبببببن 

الحببببببواران مببببببع و اران الماليببببببة والتخيببببببيي والببببببن ي لي ببببببوو اليببببببوم مببببببرة أخببببببرى السببببببتئنا  المباححببببببان حببببببول 

 ي والغا  وليرها من الموا يع.حصة ا قليم من الموا نة إ افة إل  ال مل  ل  تمريع قانون الن 

لبببببببم يبببببببتم إقرارهبببببببا مبببببببن قببببببببل مجلسبببببببي، البببببببو راء  2022يمبببببببار الببببببب  ان الموا نبببببببة الماليبببببببة لل بببببببام الما بببببببي 

والنببببببواب بسبببببببب اال ببببببيرابان التببببببي مببببببهوها ال ببببببرا   قببببببب االنتخابببببببان المب ببببببرة فببببببي تمببببببرين االول/ ا تببببببوبر 

ة الخ ببببببراء بمواجهببببببان مسببببببلحة والتببببببي تصببببببا ون البببببب  مسببببببتويان خييببببببرة انتهببببببن ب حببببببواو المنيقبببببب 2021

 بين انصار التيار الصورز والقوان االمنية والتي راح  حيتها ال مران واصيب المئان.

وب ببببببو انتهبببببباء اال مببببببة بات ببببببا  ال تببببببل السياسببببببية  لبببببب  انتخبببببباب رئببببببيس الجمهوريببببببة ومببببببنح الحقببببببة لح ومببببببة 

الموا نبببببة االتحاويبببببة لسبببببنة  رئبببببيس البببببو راء دمحم مبببببيات السبببببوواني  ت هبببببو االخيبببببر ب نبببببك سبببببيقوم مسبببببووة قبببببانون

 ب سرت وقن مم ن. 2023

 

 

 : وفو االقليم لم يتوصل الت ا  ببغواو وإجراءان جويوة لخ   الووالرلنائب م ين ال اظميا

ا لببببببن   ببببببو اللجنببببببة الماليببببببة النيابيببببببة  م ببببببين ال بببببباظمي   ببببببن  ببببببوم توصببببببل وفببببببو اقلببببببيم  /ال ببببببران نيببببببو 

 .2023حصة االقليم في موا نة  روستان الت ا  مع الح ومة االتحاوية بم ن 

انبببببك :  بببببان مبببببن  وقبببببال ال ببببباظميح لبرنبببببام  هوون إتهبببببامل بحتبببببك قنببببباة ال بببببران ال  بببببائية مسببببباء اليبببببوم االحبببببو  

تمبببببببرين االول  ول بببببببن  7با تببببببببار الح ومبببببببة تمببببببب لن فبببببببي  2022المقبببببببرر ان تصبببببببل الموا نبببببببة نهايبببببببة  بببببببام 

  وا نبببببببببببببان السبببببببببببببابقة .هنبببببببببببببا   قببببببببببببببان واجهبببببببببببببن الموا نبببببببببببببة منهبببببببببببببا ان ال ت بببببببببببببون   سبببببببببببببي ية  م
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وا بببببببا   ان  رئبببببببيس البببببببو راء دمحم مبببببببيات السبببببببوواني يلبببببببب ان تت بببببببمن الموا نبببببببة البرنبببببببام  الح بببببببومي  

 مبببببا ان تغييبببببر سببببب ر الصبببببر   بببببان لبببببك تغييبببببر فبببببي ا ببببباوة فقبببببران الموا نبببببة  ومبببببن اببببببر  االسبببببباب  بببببوم حسبببببم 

  بمبببببب ن الموا نببببببة . حصببببببة االقلببببببيم فيهببببببا    امبببببب ا  وفببببببو االقلببببببيم والح ومببببببة لببببببن يتوصبببببب  الت ببببببا  نهببببببائي

وتبببببببابع ال ببببببباظمي  الم بببببببرو  ي بببببببون هنبببببببا  ممبببببببار ة للجنبببببببة الماليبببببببة فبببببببي ا بببببببواو الموا نبببببببة والمجلبببببببس 

الببببببو ارز االقتصبببببباوز هببببببو مببببببن يقببببببوم بو ببببببع م رواتهببببببا   مسببببببتور ا   الموا نببببببة فيهببببببا جنبتببببببين هتمببببببغيلية 

 واسبببببببببببببببببببتحماريةل وقبببببببببببببببببببو ي بببببببببببببببببببون هنبببببببببببببببببببا  نقببببببببببببببببببباش حبببببببببببببببببببول حصبببببببببببببببببببص المحافظبببببببببببببببببببان .

ا نببببببة ابتبببببب ا  سياسببببببي وانمببببببا هنببببببا  تنببببببافس ومتاب ببببببة لوصببببببول حقببببببو  المحافظببببببان واسببببببتب و  ان  تحمببببببل المو

والنببببببببواب يببببببببواف ون  ببببببببن تخصيصببببببببان محافظبببببببباتهم الماليببببببببة والقببببببببوى السياسببببببببية تتنببببببببافس مببببببببن انصببببببببا  

المحافظبببببان .وارو  ال ببببباظمي ببببببالقول  االقلبببببيم ا ت ببببب  بمبببببا يصبببببوره مبببببن ن بببببي فبببببي السبببببنوان السبببببابقة وقبببببرار 

مليبببببار وينبببببار ل روسبببببتان  والحبببببل االساسبببببي الوحيبببببو تقبببببويم  مبببببوفان  200فبببببع المح مبببببة االتحاويبببببة لبببببم يجببببب  و

وارقبببببببام وا بببببببحة القيبببببببام مبببببببا يصبببببببوره مبببببببن البببببببن ي با تببببببببار ان الحبببببببروة الن ييبببببببة وينيبببببببة ويتببببببببع الح ومبببببببة 

ونببببببوه البببببب   اجببببببراءان اخببببببرى سببببببتتخ ها الح ومببببببة لخ بببببب  سبببببب ر الببببببووالر   الفببببببن البببببب  ان  االتحاويببببببة . 

  اللحظببببببة والتببببببوقيق مسبببببتمر ويجببببببب تببببببوفير ال رصببببببة للتجببببببار الصببببببغار لمببببببراء  الحبببببواالن الماليببببببة تتبببببباخر البببببب

 ال ملببببببة مببببببن المنصببببببة   ميالبببببببا  الح ومببببببة بببببببـ متاب ة المصببببببار  االهليببببببة ل بببببببح جمبببببباح ارت ببببببات الببببببووالر .

ترليبببببون وينبببببار لخ ببببب  سببببب ر الصبببببر   ولبببببم تقتنبببببع بحبببببل تو يبببببع  14وببببببين ال ببببباظمي  الح ومبببببة تنا لبببببن  بببببن 

ر احترامببببببا لل ملببببببة الوينيببببببة   ممببببببيرا البببببب   حببببببل اخببببببر هببببببو ان الح ومببببببة تحتببببببا  رواتببببببب المببببببوظ ين بالببببببووال

ترليببببببون وينببببببار وتو ي هببببببا  رواتببببببب فتبيببببببع الببببببووالر وتسببببببحب الببببببوينار ويم ببببببن بيببببببع الببببببووالر  5مببببببهريا البببببب  

مبامببببببرة للتجببببببار المتوسببببببيين والصغار .وامببببببار البببببب   ال بببببب و   ببببببن التوجببببببك البببببب  منصببببببة ال ملببببببة مببببببن قبببببببل 

 ببببببرائب التجببببببار السببببببابقة الببببببرالبين بالممببببببار ة بالمنصببببببة  وواحببببببوة مببببببن الحلببببببول التجببببببار ونقتببببببرح تجميببببببو 

ويحتبببببا  الببببب  رؤيبببببة اقتصببببباوية باال بببببافة  30-20االساسبببببية هبببببي الخيبببببة الخمسبببببية وقبببببو ي بببببون هنبببببا  خيبببببة 

 الببببببببببببببببببببببببببب  و بببببببببببببببببببببببببببم القيبببببببببببببببببببببببببببات الخببببببببببببببببببببببببببباص ب يبببببببببببببببببببببببببببوا  بببببببببببببببببببببببببببن المببببببببببببببببببببببببببب اران .

  االسبببببببببتيراو .وو بببببببببا ال ببببببببباظمي الببببببببب   محاسببببببببببة و ارة التجبببببببببارة بخصبببببببببوص ارت بببببببببات اسببببببببب ار اجبببببببببا ان 

ترليونبببببان وينبببببار لبببببم تصبببببر  ب بببببو  9وبمبببببان امبببببوال قبببببانون االمبببببن الغببببب ائي  خبببببتم ال ببببباظمي  ببببببالقول  هنبببببا  

وت بببببببو وا مبببببببة لهبببببببا  امبببببببا  2023تاب بببببببة لتنميبببببببة االقببببببباليمح لببببببب ل  مم بببببببن ان تسببببببب يو منهبببببببا المحافظبببببببان فبببببببي 

 الح ومة فهي لم تقوم  م ا بمان مجريان صر  االموال حت  اللحظة .
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من الي يرو  ل  التقرير المحير للجول  ن حل  روستان بنتائ  النائب ماجو ام.. باالرق

  است تاء االن صال 

 لببببببق النائببببببب ال ببببببروز ماجببببببو مببببببن الي  اليببببببوم األحببببببو   لبببببب  مببببببا ورو فببببببي صببببببحي ة و الببببببة بغببببببواو اليببببببوم/ 

 الصباح  تحن  نوان )هل سيُحل، إقليم  روستان؟(.

% مببببببن اقلببببببيم  روسببببببتان صببببببوتوا فببببببي 73 )بغببببببواو اليببببببوم( إن  وقببببببال مببببببن الي فببببببي تغريببببببوة ايل ببببببن  ليهببببببا 

% مببببببنهم صببببببوتوا بببببببن م هبببببب ا مببببببايم ن اال تمبببببباو  ليببببببك فقببببببي رسببببببميا  فببببببي 93اسببببببت تاء اسببببببتق ل  روسببببببتان و

 الوراسان واالبحاو .

وأ ببببببو مببببببن الي أن  مببببببن يريببببببو ان يحبببببببن   ببببببس  لبببببب   ليببببببك ان يببببببو وا البببببب  اسببببببت تاء اخببببببر بمببببببري القبببببببول 

 ك اما لير  ل  فليس اال هواء في مب  .بنتائجك وتيبيق مخرجات

 

 

 نائبا يحموون  و استم   أر  مصنع ت ليب  رب ء 03

 نائبا  اليوم األحو  تواقيع لمنع استم   أر  مصنع ت ليب  رب ء. 30جمع و الة بغواو اليوم/ 

الجهببببببان  نائبببببببا تواقيببببببع نيابيببببببة لببببببـ منع محبببببباوالن ب بببببب  30واظهببببببرن وحببببببائق تلقتهببببببا )بغببببببواو اليببببببوم( جمببببببع 

لبببببببو م الصبببببببنا ة الوينيبببببببة واخبببببببل  اسبببببببتم   االر  التاب بببببببة لمصبببببببنع ت ليبببببببب  بببببببرب ء   و لببببببب   حرصبببببببا  

 ال را  .

وتظبببببباهر ال مببببببران مببببببن  مببببببال مصببببببنع ت ليببببببب  ببببببرب ء  فببببببي وقببببببن سببببببابق  احتجاجببببببا  لبببببب  تحويببببببل ار  

 مصن هم ال  مجم ان س نية استحمارية.

ان  لبببببب  أرا  مميبببببب ة وباهظببببببة الببببببحمن ت ببببببوو و ببببببجن مواقببببببع التواصببببببل االجتمببببببا ي بق ببببببية اسببببببتي ء جهبببببب

 مل يتها إل  الوولة وت وي ها بقيع أخرى خار  الحووو البلوية لمحافظة  رب ء.
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 ابواها التي المجا ة نست يو: ونجليك الصور دمحم السيو استمهاو مست  را   الجمهورية رئيس

 السبببببيو استمبببببهاو االحبببببو  اليبببببوم رمبببببيو  اللييببببب   ببببببو الجمهوريبببببة رئبببببيس اسبببببت  ر / ال راقيبببببة االنبببببباء و البببببة

 .ونجليك الصور دمحم

 البببببب  رى فببببببي   (وات) ال راقيببببببة االنببببببباء و الببببببة تاب تهببببببا بتببببببويتر حسببببببابك  لبببببب  تغريببببببوة فببببببي رمببببببيو وقببببببال

  (جمي ببببببا  لببببببيهم   رحمببببببة) ونجليببببببك الصببببببور صبببببباو  دمحم دمحم السببببببيو ال ظمبببببب     يببببببة الستمببببببهاو السببببببنوية

 لي يبببببي االسبببببتبواو  نظبببببام مقار بببببة فبببببي اببببببواها التبببببي والمبببببجا ة سببببببيلها  فبببببي  بببببح  التبببببي المواقببببب  نسبببببت يو

  .الظلم ورف  الحق وإحقا  بالن س الت حية في وروسا  

 

 

 

 

رئيس الو راء يرأس الجلسة الراب ة للهي ة ال ليا للتنسيق بين المحافظان لير المرتبية 

 بإقليم

تبببببببرأس رئبببببببيس مجلبببببببس البببببببو راء دمحم مبببببببيات السبببببببوواني  اليبببببببوم االحبببببببو  الجلسبببببببة  و البببببببة االنبببببببباء ال راقيبببببببة/

 الراب ة للهي ة ال ليا للتنسيق بين المحافظان لير المرتبية بإقليم.

وقبببببببال الم تبببببببب ا   مبببببببي لبببببببرئيس مجلبببببببس البببببببو راء فبببببببي بيبببببببان تلقتبببببببك و البببببببة االنبببببببباء ال راقيبببببببة )وات(  ان 

البببببببو راء دمحم مبببببببيات السبببببببوواني تبببببببرأس الجلسبببببببة الراب بببببببة للهيئبببببببة ال ليبببببببا للتنسبببببببيق ببببببببين   رئبببببببيس مجلبببببببس

 المحافظان لير المرتبية بإقليم .

 

 

 

 

https://www.ina.iq/178624--.html
https://www.ina.iq/178624--.html
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 اال رجي للتيجاني: ال را  يرحب بالجميع السيما الم  رون وال لماء

ا سبببببب مي  دمحم ا ببببببو مستمببببببار االمببببببن القببببببومي  قاسببببببم اال رجببببببي  اليببببببوم االحببببببو  للم  ببببببر  السببببببومرية نيببببببو /

 التيجاني ان ال را  يرحب بالجميع السيما الم  رون وال لماء.

  أن االخيبببببر  اسبببببتقبل بم تببببببك الم  بببببر السبببببومرية نيبببببو  و  بببببر الم تبببببب اال  مبببببي ل  رجبببببي فبببببي بيبببببان ورو لبببببـ

 ."دمحم التيجاني ا س مي  الو تور

بلببببببببو يرحببببببببب  ال ببببببببرا وال  مببببببببة التيجبببببببباني   مؤ ببببببببوا أن  ورحببببببببب األ رجببببببببي  بحسببببببببب البيببببببببان بببببببببـ الم  ر 

 بالجميع  السيما الم  رون وال لماء  محمنا الوور ال لمي ال بير ال ز ي يلع بك التيجاني .

 

 

 مجاالن 0ت اون مع الس ووية.. ت منن و ير الواخلية يوقع بروت ول 

 

 بببببببو األميببببببر المببببببمرز يوقببببببع مببببببع نظيببببببره السبببببب ووز بروتو ببببببول الت بببببباون  و يببببببر الواخليببببببة ال ببببببران نيببببببو  /

األمنببببببي بببببببين البلببببببوين ومناقمببببببة اسببببببت مال ال مببببببل فببببببي  ببببببوو مببببببن الممببببببرو ان الممببببببتر ة  ان األهميببببببة فببببببي 

 المجاالن األمنية والتوريبية وفي م افحة المخوران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/3621343472/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47585/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/ar/
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 محافظين 4الح مة: السوواني سيناقش مع البرلمان انهاء ت لي  

حبببببوو   بببببو الهيئبببببة ال امبببببة لتيبببببار الح مبببببة البببببويني  فهبببببو الجببببببورز  اليبببببوم االحبببببو  اهبببببم  السبببببومرية نيبببببو /

 الحاور التي يناقمها االيار في اجتما اتك االخيرة.

السببببببومرية  إن   االيببببببار التنسببببببيقي او  وقببببببال الجبببببببورز فببببببي حويحببببببك لبرنام ) مببببببرين( البببببب ز تبحببببببك ف ببببببائية

ائببببببت   اوارة الوولببببببة بمبببببب ل  امببببببل ينبببببباقش قببببببانون االنتخابببببببان وت ويلببببببك واي ببببببا ا مببببببال اللجببببببان البرلمانيببببببة و 

اسبببببببببتقرار اسببببببببب ار صبببببببببر  البببببببببووالر   ممبببببببببيرا الببببببببب  ان   االهتمبببببببببام يصبببببببببب فبببببببببي قبببببببببانون االنتخاببببببببببان 

وهببببببي محترمببببببة  ل ببببببن االيببببببار بحببببببو  ببببببن وا ببببببا  ان  هنببببببا  ب بببببب  اال ترا ببببببان بمبببببب ن القببببببانون الجويو .

قبببببانون يسببببببب حالبببببة اسبببببتقرار فبببببي البببببواخل ال راقبببببي بغببببب  النظبببببر ن النسبببببب الممبببببار ة فيبببببك   مو بببببحا ان 

وتابع: المح مبببببببة  الحالبببببببة الما بببببببية مبببببببن هببببببب ا القبببببببانون تسبببببببببن باقتتبببببببال سياسبببببببي ومببببببب بي وخلبببببببق ا مان .

تغييببببببره   مروفببببببا: ائت   اوارة الوولببببببة  االتحاويببببببة ال مببببببن  لبببببب  تغييببببببر القببببببانون السببببببابق ل نتخابببببببان ويجببببببب

هببببببو مببببببن يح ببببببم االن و ليببببببك ان ي ببببببع قانونببببببا جويببببببوا وببببببباقي الم ونببببببان اراءهببببببا محترمببببببة ومقورة .وا ببببببو ان 

 االنتخابببببببان الما ببببببية ليببببببر ن يهببببببة   ممببببببيرا البببببب  ان  قببببببانون االنتخابببببببان الجويببببببو لببببببم ترف ببببببك المرج يببببببة 

ول بببببن البببب  ان  تيبيبببببق البرنببببام  الح بببببومي مببببن اهبببببم اولويببببان االيبببببار وفببببي  بببببل جلسبببببة ."النجبببب  الوينيببببة فبببببي

يببببببتم مناقمببببببة الخيببببببوان التببببببي وصببببببلن اليهببببببا الح ومة .وبمبببببب ن انتخبببببباب المحببببببافظين  او ببببببح الجبببببببورز ان 

مببببببنهم سببببببيتم تقيببببببيم  4محببببببافظين  هببببببب احببببببوهم وبقببببببي  5 هنببببببا  تقييمببببببان مببببببن قبببببببل السببببببوواني بخصببببببوص 

ا مببببببالهم ونببببببب اهتهم و اي ببببببا مناقمبببببببة انهببببببباء ت لببببببي هم فبببببببي مجلبببببببس النببببببواب   مسبببببببتور ا : هنا  مخصبببببببيان 

جويبببببوة يبببببتم يرحهبببببا  لببببب  القبببببوى السياسبببببية للنظبببببر بت لبببببي هم ل بببببن االمبببببر حصبببببرا بيبببببو السوواني .وامبببببار الببببب  

مجتمبببببببع البببببببوولي اب بببببببو النظبببببببرة السبببببببيئة ومبببببببا تقبببببببوم ان  البببببببو م الخبببببببارجي وا بببببببح لح ومبببببببة السبببببببوواني وال

 بترويجك ب   القنوان الواخلية والخارجية  ن قوى االيار .

  يوان يوجك بحل  ام الية  في تيبيق قانون الناجيان االي يويان باالت ا  مع  وروستان

بحبببببل  امببببب الية    وجبببببك رئبببببيس مجلبببببس الق ببببباء األ لببببب  فبببببي ال بببببرا  فبببببائق  يبببببوان  يبببببوم األحبببببو  مببببب ق نيبببببو /

   في تيبيق قانون الناجيان االي يويان باالت ا  مع محا م اقليم  وروستان.

وقالببببببن النائبببببببة  يببببببان وخيببببببل فببببببي بيببببببان صببببببور اليببببببوم  وورو البببببب  و الببببببة مبببببب ق نيببببببو   إن اجتما ببببببا جم هببببببا  

ق بببببباء األ لبببببب  فببببببائق  يببببببوان حببببببول ا مبببببب الية فببببببي تيبيببببببق قببببببانون الناجيببببببان اليببببببوم  مببببببع رئببببببيس مجلببببببس ال

 االي يويان الخاصة بافاواتهن في المحا م ال راقية: .

وأ ببببببافن أن  يببببببوان وجببببببك بحببببببل هبببببب ه االمبببببب الية  لبببببب  ال ببببببور ليتسببببببن  للناجيببببببان اخبببببب  مسببببببتحقاتهن حسببببببب 

    اقليم  وروستان. القانون  مو حة أنك سيتم ترتيب ه ا االمر باالت ا  مع المحا م في

 

 

 

https://www.alsumaria.tv/Entity/133555/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D9%81/ar/
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( متهما  في ق ية سرقة مبال  األمانان 51الن اهة: أوامر قب  واستقوام جويوة بحق )

 ال ريبية

جويبببببوة أ لنبببببن هيئبببببة الن اهبببببة االتحاوي بببببة  اليبببببوم االحبببببو   بببببن صبببببوور أوامبببببر اسبببببتقوام   و البببببة االنبببببباء ال راقيبببببة/

بببببة لل بببببرائب   لببببب  خل ي بببببة تهبببببم  تت ل بببببق بتسبببببهيل االسبببببتي ء  لببببب  مببببببال   12بحبببببق ،  مبببببن مسبببببؤولي الهيئبببببة ال ام 

 األمانان ال ريبي ة أو ا خ ل بواجباتهم الوظي ي ة.

وقالبببببن وائبببببرة التحقيقبببببان فببببببي الهيئبببببة فبببببي بيببببببان تلقتبببببك و البببببة االنببببببباء ال راقيبببببة )وات(  إن   قا بببببي تحقيببببببق 

ايببببببان ال سبببببباو المر  ي ببببببة أصببببببورح بنبببببباء   لبببببب  مح ببببببر وتوصببببببيان اللجنببببببة التوقيقي ببببببة الُمؤل  ببببببة مببببببن مح مببببببة جن

بببببة بق بببببي ة سبببببرقة مببببببال  األمانبببببان ال بببببريبي ة  أصبببببور أمبببببر  قببببببل وائبببببرة التحقيقبببببان فبببببي هيئبببببة الن اهبببببة الخاص 

ببببببة لل ببببببرائب  وهببببببم  ببببببل  مبببببب12اسببببببتقوام بحببببببق ) ن مببببببوير قسببببببم ( مببببببن الُمقصببببببرين مببببببن ُمببببببوظ  ي الهيئببببببة ال ام 

الرقابببببببة والتببببببوقيق الببببببواخلي  ومسببببببؤول مبببببب بة الرويببببببان  ومسببببببؤول مبببببب بة النقوي ببببببة  وم بببببباون مببببببوير القسببببببم 

( مبببببببن قبببببببانون 316المبببببببالي ،  ومبببببببوظ ين  خبببببببرين  ُممبببببببيرة  إلببببببب  أن  األمبببببببر صبببببببورح وفبببببببق أح بببببببام المببببببباوة )

 ال قوببببببببببببببببانح  بببببببببببببببن تهمبببببببببببببببة تسبببببببببببببببهيل االسبببببببببببببببتي ء  لببببببببببببببب  مببببببببببببببببال  األمانبببببببببببببببان ال بببببببببببببببريبي ة .

أنببببك  مبببببن بببببين الببببب ين صببببور أمببببرق باسبببببتقوامهم: مببببوير قسبببببم الرقابببببة الواخلي ببببة  ومبببببوير قسببببم الخ ينبببببة  وا ببببافن

بببببببة  ومسبببببببؤول مببببببب بة االبببببببب    بببببببن لسبببببببل األمبببببببوال وتمويبببببببل ا رهببببببباب  وُمبببببببويرز  بببببببة فبببببببي ا وارة ال ام  ال ام 

 ي ي ببببببة .فببببببروت ال ببببببريبة فببببببي الو يري ببببببة وال هببببببراء والحببببببي ال ربببببببيح  ببببببن تهمببببببة ا خبببببب ل بالواجبببببببان الوظ

بببببون  صبببببوور أمبببببر قبببببب  وت تبببببيش بحبببببق ، ) بببببن لبببببم تُت خببببب   االجبببببراءان القانوني بببببة 3وأ   ( مبببببن مبببببال ي المبببببر ان مم 

،هبببببم سبببببابقا    الفتبببببة  إلببببب  أن   األمبببببر صبببببور وفبببببق أح بببببام المببببباوة ) ( مبببببن قبببببانون ال قوببببببان  فيمبببببا 444/11بحق 

ة بحج  أموالهم المنقولة ولير ا  لمنقولة ومنع س رهم .تم  إخيار الجهان الُمختص 

 

 ال ويتية الممتر ة ت قو اجتما ها الخامس في بغواو -اللجنة ال نية ال راقية 

 

ال ويتيبببببة الممبببببتر ة  اليبببببوم األحبببببو  اجتما هبببببا الخبببببامس فبببببي  - قبببببون اللجنبببببة ال نيبببببة ال راقيبببببة / ال بببببران نيبببببو 

 ال اصمة بغواو.

و يبببببر الخارجيبببببة منصبببببور ال تيببببببي فبببببي حبببببين وبحسبببببب و البببببة  ونبببببا ل نبببببباء  تبببببرأس الجانبببببب ال بببببويتي نائبببببب 

  تبببببببببببببببببببببببرأس الجانبببببببببببببببببببببببب ال راقبببببببببببببببببببببببي المستمبببببببببببببببببببببببار البببببببببببببببببببببببو تور  حمبببببببببببببببببببببببان ال ببببببببببببببببببببببببووز.

وت ببببببمن االجتمببببببات مواصببببببلة الحببببببوار الممببببببتر  فببببببي الجوانببببببب ال نيببببببة والقانونيببببببة لترسببببببيم الحببببببووو البحريببببببة 

  (.162لما ب و ال  مة )

ي إيبببببار ت  يببببب  ال  قبببببان األخويبببببة التبببببي وقبببببو ات بببببق اليرفبببببان  لببببب  مواصبببببلة الحبببببوار البنببببباء ببببببين الجبببببانبين فببببب

 تربي البلوين المقيقين.

 

https://www.ina.iq/178656--15-.html
https://www.ina.iq/178656--15-.html
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 الويمقرايي ي م   ن وجوو ام ءان وولية  جراء انتخابان االقليم في تمرين

 مبببببب    ببببببو الحبببببب ب الببببببويمقرايي ال روسببببببتاني وفبببببباء دمحم  اليببببببوم االحببببببو   ببببببن  و الببببببة الم لومببببببة ا خباريببببببة/

 االنتخابببببببان فببببببي اقلببببببيم  روسببببببتان خبببببب ل ال ببببببام الحببببببالي. وجببببببوو  ببببببغويان ووليببببببة وأمميببببببة لتحويببببببو مو ببببببو

وقببببببال دمحم فببببببي تصببببببريح لببببببـ/الم لومة/  إنببببببك  هنببببببا  ميالبببببببان  ببببببغوي ووليببببببة وامميببببببة  جببببببراء االنتخابببببببان 

 خببببببببببببببببببب ل هببببببببببببببببببب ا ال بببببببببببببببببببام وتحويبببببببببببببببببببوا المبببببببببببببببببببهر ال امبببببببببببببببببببر مبببببببببببببببببببن ال بببببببببببببببببببام الحبببببببببببببببببببالي .

و الببببببويني ال روسببببببتاني وأ ببببببا  ان  ت جيببببببل االنتخابببببببان  ببببببان بيلببببببب مببببببن االحبببببب اب ال رويببببببة وخاصببببببة االتحببببببا

 فبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببي محاولبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببة ل رقلبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببة اجراءاهبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببا  .

وأ ببببببببو أن   الحبببببببب ب الببببببببويمقرايي ال روسببببببببتاني مصببببببببر  لبببببببب  اجببببببببراء االنتخابببببببببان رلببببببببم جميببببببببع ال راقيببببببببل 

 والميالببببببببببببببببببببببببببببببببان السياسبببببببببببببببببببببببببببببببية بترحيلهبببببببببببببببببببببببببببببببا الببببببببببببببببببببببببببببببب  وقبببببببببببببببببببببببببببببببن اخبببببببببببببببببببببببببببببببر  .

فبببببي ا قلبببببيم  وتسبببببتمر الخ فبببببان ال رويبببببة ببببببين االتحببببباو والبببببويمقرايي حبببببول تحويبببببو مو بببببو االنتخاببببببان المقبلبببببة 

 لي لن االتحاو  ن مقاي تك لجلسان برلمان وح ومة إقليم  روستان بم ل رسمي.
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 الق اء ال راقي يح م بالمؤبو بحق ح حة موانين لقيامهم بت ايي وتجارة المواو المخورة

اصببببببورن مح مببببببة جنايببببببان الرصببببببافة فببببببي رئاسببببببة مح مببببببة اسببببببتئنا  جنايببببببان الرصببببببافة  يببببببوم  مبببببب ق نيببببببو /

األحبببببو  ح مبببببا  بالسبببببجن المؤببببببو بحبببببق ح حبببببة مبببببوانين لقيبببببامهم بت بببببايي وتجبببببارة المبببببواو المخبببببورة فبببببي منيقبببببة 

 حي اور في ال اصمة بغواو.

م  لبببببب   ميببببببان و  ببببببر مراسببببببل المر بببببب  اال  مببببببي لمجلببببببس الق بببببباء اال لبببببب  ان  المجببببببرمين  بببببببي بحببببببو ته

 مختل ة من المواو المخورة وا ترفوا بقيامهم بالمتاجرة فيها خ فا الح ام القانون .

 

 

 ( متسل  اجنبيا72حاولوا اجتيا  الحووو.. القب   ل  )

( متسببببببل  اجنبيببببببا حبببببباولوا 27ا لنببببببن قيبببببباوة قببببببوان الحببببببووو  اليببببببوم االحببببببو  القببببببب   لبببببب  ) السببببببومرية نيببببببو /

 اجتيا  الحووو.

  إنببببك   ببببمن مهببببام قببببوان الحببببووو فببببي منببببع حبببباالن التسببببلل السببببومرية نيببببو  القيبببباوة فببببي بيببببان ورو لببببـوقالببببن 

بارية وقيقببببببة تم نببببببن  مريببببببة حببببببووو السببببببواحل فببببببي قيبببببباوة حببببببووو والتهريببببببب وبنبببببباءا   لبببببب  م لومببببببان اسببببببتخ

 ( متسل   اجنبيا  حاولوا تجاو  الحووو .27المنيقة الراب ة من إلقاء القب   ل  )

 وا افن انك  تم تسليمهم إل  الجهان المختصة  تخا  ا جراءان القانونية بحقهم .

 

 

 

 

 

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/
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 صاوراتك الن يية إل  أمري اخ ل أسبوت .. ال را  يتجاو  الس ووية في 

 

أ لنببببببن إوارة م لومببببببان الياقبببببة األمري يببببببة  يببببببوم األحببببببو  أن صببببباوران ال ببببببرا  الن ييببببببة ألمري ببببببا  مببببب ق نيببببببو /

ألببببب  برميبببببل يوميبببببا لتتجببببباو  بببببب ل  صببببباوران السببببب ووية الن ييبببببة ألمري بببببا خببببب ل األسببببببوت  322بلغبببببن م بببببول 

 الما ي.

مبببببب ق نيبببببببو   إن  متوسببببببي االسببببببتيراوان االمري يببببببة مبببببببن وقالببببببن ا وارة فببببببي تقريببببببر ايل بببببببن  ليببببببك و الببببببة 

م يبببببببين برميبببببببل يوميبببببببا منخ  بببببببا  4.709البببببببن ي الخبببببببام خببببببب ل االسببببببببوت الما بببببببي مبببببببن حمببببببباني وول بلغبببببببن 

م يببببببين برميببببببل  6.063مليببببببون برميببببببل ببببببباليوم  ببببببن األسبببببببوت البببببب ز سبببببببقك والبببببب ز بلبببببب   1.354بمقببببببوار 

ألبببببب  برميببببببل يوميببببببا األسبببببببوت  322بلغببببببن م ببببببول  يوميا .وأ ببببببافن أن  صبببببباوران ال ببببببرا  الن ييببببببة ألمري ببببببا

ألببببب   230الما بببببي  مرت  بببببة  بببببن األسببببببوت الببببب ز سببببببقك والببببب ز بلغبببببن الصببببباوران الن ييبببببة ألمري بببببا بم بببببول 

برميبببببببل يوميبببببببا  ولتت بببببببوى أي بببببببا صببببببباوران البببببببن ي السببببببب ووية إلببببببب  أمري ا . مبببببببا أمبببببببارن إلببببببب  أن  ا حبببببببر 

م يبببببين برميبببببل  3.556ءن مبببببن  نبببببوا وبم بببببول بلببببب  ا يبببببراوان الن ييبببببة ألمري بببببا خببببب ل األسببببببوت الما بببببي جبببببا

الببببب  برميبببببل يوميبببببا   وبلغبببببن االيبببببراوان الن ييبببببة مبببببن السببببب ووية بم بببببول  690يوميبببببا   تلتهبببببا الم سبببببي  بم بببببول 

الببببببب  برميبببببببل يوميا  .ووفقبببببببا  لببببببب وارة  فبببببببإن  195الببببببب  برميبببببببل يوميبببببببا   ومبببببببن حبببببببم البرا يبببببببل بم بببببببول  262

الببببب  برميبببببل يوميبببببا  ومبببببن  156الخبببببام مبببببن اال بببببواوور بلببببب  م بببببول   ميبببببة االسبببببتيراوان األمري يبببببة مبببببن البببببن ي 

الببببب  برميبببببل يوميبببببا  فيمبببببا لبببببم تسبببببتورو  75الببببب  برميبببببل يوميبببببا  ومبببببن نيجيريبببببا م بببببول  143 ولومبيبببببا بم بببببول 

 از  مية من روسيا او ليبيا .

 أس ار صر  الووالر في أسوا  ال را  اليوم

 األحببببببو  أسبببببب ار صببببببر  الببببببووالر فببببببي األسببببببوا  ال راقيببببببة.تنمببببببر السببببببومرية نيببببببو   اليببببببوم  /السببببببومرية نيببببببو  

 

لن أسببببببب ار بيبببببببع البببببببووالر  لن أسببببببب ار مبببببببراء البببببببووالر  100وينبببببببار ل بببببببل  150000وسبببببببج  ووالر  فيمبببببببا سبببببببج 

 ووالر. 100وينار ل ل  149500

ت بببببويل سببببب ر صبببببر  البببببووالر أمبببببام البببببوينار ال راقبببببي  إ   البنببببب  المر ببببب ز ال راقبببببي وفبببببي وقبببببن سبببببابق  قبببببرر

( وينبببببببار ل بببببببل 1310وينبببببببار ل بببببببل ووالر وبي بببببببك ببببببببـ) 1300ر مبببببببراء البببببببووالر مبببببببن و ارة المالي بببببببة بلببببببب  سببببببب 

( وينببببببببار ل ببببببببل ووالر مببببببببن 1320ووالر إلبببببببب  المصببببببببار  مببببببببن خبببببببب ل المنصببببببببة ا ل ترونيببببببببة  ويبببببببببات بببببببببـ)

 المصار  والمؤسسان المالية لير المصرفية للمست يو النهائي.

 

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/
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 و ه ة أر ية  ربن سلينة  مانهيئة المساحة الجيولوجية الس ووية ترص

 

أ لنببببببن المببببببب ة الوينيببببببة للرصببببببو ال ل الببببببي بهيئببببببة المسبببببباحة الجيولوجيببببببة السبببببب ووية رصببببببو هبببببب ة    بببببباظ /

 لببببببم صببببببباح اليببببببوم األحببببببو   16 لبببببب  مقيبببببباس ريختببببببر وب مببببببق  4.1أر ببببببية جنببببببوب مببببببر  الممل ببببببة  بقببببببوة 

 07:55السا ة 

 لبببببم  140األر بببببية تب بببببو  بببببن الحبببببووو السببببب ووية وقبببببال المتحبببببوو باسبببببم الهيئبببببة يبببببار  أببببببا الخيبببببل إن الهببببب ة 

 في الج ء المرقي لسلينة  مان.

وأ بببببببا :  بنببببببباء  لببببببب  نتبببببببائ  خرييبببببببة المبببببببوة ال ل اليبببببببة  ال تببببببب حير للهببببببب ة  لببببببب  األرا بببببببي السببببببب ووية وال 

الهيئبببببببة تتبببببببابع وتراقبببببببب وترصبببببببو الهببببببب ان األر بببببببية وت مبببببببل  لببببببب  تحليلهبببببببا  خيبببببببورة منهبببببببا   مو بببببببحا أن

محيبببببببة رصبببببببو  ل البببببببي منتمبببببببرة بيريقبببببببة  291النمببببببباي ال ل البببببببي باسبببببببتخوام  وتحويبببببببو مصببببببباور ونياقبببببببان

  لمية لتغيية  افة منايق الس ووية والو ع في الممل ة ميمئن.

ورجبببببة  4.1وصبببببباح اليبببببوم األحبببببو  قبببببال مر ببببب  رصبببببو الببببب ال ل فبببببي سبببببلينة  مبببببان  إن هببببب ة أر بببببية بقبببببوة 

  ل  مقياس ريختر  ربن موينة الوقم  ل  ساحل بحر ال رب.

 

  مصر.. انحسار المياه في سيناء ألول مرة يسبب ر با  بيرا

انحسبببببار منسبببببوب ميببببباه البحبببببر المتوسبببببي  مبببببوايف محافظبببببة مبببببمال سبببببيناء فبببببي مصبببببر  مبببببهون/  ٤٢القببببباهرة 

 في ظاهرة تحوو ألول مرة.

وأ بببببو أهبببببالي موينبببببة ال بببببريش  أنهبببببم فوجئبببببوا منببببب  أمبببببس السببببببن تراجبببببع ملحبببببوظ فبببببي مبببببايف البحبببببر المتوسبببببي 

موينبببببة ال بببببريش  و بببببوو مبببببن المبببببوايف األخبببببرى  بمنيقبببببة البببببروا  بموينبببببة بئبببببر ال ببببببو بمبببببمال  قبالبببببة مبببببايف

 سيناء.

متبببببر  وهببببب ه ظبببببباهرة تحبببببوو ألول مببببببره  15إلبببببب   10وأ بببببا  األهبببببالي أن تراجببببببع المبببببايف تبببببراوح مببببببا ببببببين 

 وون تحويو أسباب لتراج ها.
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 صاروخا 43وونيتس : القوان األو رانية تستهو  مر   الموينة بـ 

 

 ببببببحايا  ب ببببببو إيبببببب   قصبببببب  القببببببوان  10أ لنببببببن سببببببليان جمهوريببببببة وونيتسبببببب  المبببببب بية  سببببببقوي تبببببباس/ 

صبببببباروخا   لبببببب  مر بببببب  موينببببببة وونيتسبببببب   وال ويببببببو مببببببن المرفقببببببان المونيببببببة وألحقببببببن بهببببببا  40األو رانيببببببة 

 أ رارا جسيمة.

موينبببببة   سبببببامي أببببببو ويببببباب  فببببب ن الجرحببببب  سبببببقيوا جبببببراء اسبببببتهوا  نظبببببام  ييببببب  مر ببببب  RTووفقبببببا لمراسبببببل 

وونيتسببببببب  برمبببببببقة صببببببباروخية مبببببببن يبببببببرا  لراو.وقبببببببال م تبببببببب تمحيبببببببل جمهوريبببببببة وونيتسببببببب  المببببببب بية فبببببببي 

المر بببببببب  الممببببببببتر  لمراقبببببببببة وتنسببببببببيق الق ببببببببايا المت لقببببببببة بجببببببببرائم الحببببببببرب فببببببببي أو رانيببببببببا  إن القببببببببوان 

منيقببببببببة فوروميلوفسبببببببب ي  صبببببببباروخا  باتجبببببببباه وونيتسبببببببب  خبببببببب ل وقيقتين.وت ر ببببببببن 40األو رانيببببببببة أيلقببببببببن 

  للقصبببببب   حيببببببو أبلغببببببن إوارة الموينببببببة  ببببببن أ ببببببرار لحقببببببن بم تبببببببة ومورسببببببة ومنيقببببببة المتنبببببب ه بوونيتسبببببب

 ورو ة أي ال   ما أ لن  موة الموينة  ألي سي  ولم ين أن من بين الجرح  ي  ن.

 الوفات الروسية: أوروبا تسلم أو رانيا مواو مم ة الست  ا  واسع النيا  واتهام موس و بك

أ لنببببببن و ارة الببببببوفات الروسببببببية  تسببببببليم حاويببببببان مببببببواو ممبببببب ة مببببببن أوروبببببببا إلبببببب   /و ارة الببببببوفات الروسببببببية 

 أو رانيا  بهو  تن ي  است  ا  من أجل اتهام القوان المسلحة الروسية بك.

ووفقبببببا للبببببو ارة  فبببببإن نظبببببام  ييببببب   قببببببل ببببببوء البببببوورة االسبببببتحنائية اليارئبببببة الحاويبببببة  مبببببرة للجم يبببببة ال امبببببة 

ر السببببببت  ا  واسببببببع النيببببببا  التهببببببام روسببببببيا بارت بببببباب  انتهببببببا  جسببببببيم  ل مببببببم المتحببببببوة  يواصببببببل التح ببببببي

 اللت امان االت اقية  بم ن األمان النووز أحناء  ملية  س رية خاصة.

وقالبببببن البببببوفات الروسبببببية:  لتن يببببب  هببببب ا االسبببببت  ا   تبببببم تسبببببليم  بببببوة حاويبببببان تحتبببببوز  لببببب  مبببببواو ممببببب ة إلببببب  

او ة الت تببببببيش الجمر ببببببي  والبببببب ز سببببببيتم اسببببببتخوامك أو رانيببببببا  مببببببن أرا ببببببي إحببببببوى الببببببوول األوروبيببببببة  متجبببببب

لتلويبببببو محلبببببي للمنيقبببببة الواق بببببة فبببببي نيبببببا  أحبببببو المنمببببب ن الخيبببببرة ا مببببب ا ية التبببببي يسبببببيير  ليهبببببا نظبببببام 

  يي  .

وأو ببببببحن الببببببو ارة  أن الغبببببببر  مببببببن االسببببببت  ا  هبببببببو اتهببببببام القببببببوان المسبببببببلحة الروسببببببية بمببببببن هجمبببببببان 

أو رانيببببببا  ممببببببا أوى إلبببببب  تسببببببرب مببببببواو ممبببببب ة وتلببببببوو  مببببببوائية  لبببببب  المنمبببببب ن الخيببببببرة ا مبببببب ا ي  فببببببي 

 المنيقة.

 



 

 0202-0-02/  ثنيناال

 871العدد / 

23 
 

 

 

 



 

 0202-0-02/  ثنيناال

 871العدد / 

24 
 

 

 

 

 

 

 



 

 0202-0-02/  ثنيناال

 871العدد / 

25 
 

 

 

 

 

 



 

 0202-0-02/  ثنيناال

 871العدد / 

26 
 

 

 

 

 

 

 



 

 0202-0-02/  ثنيناال

 871العدد / 

27 
 

 

 

 

 



 

 0202-0-02/  ثنيناال

 871العدد / 

28 
 

 

 

 

 



 

 0202-0-02/  ثنيناال

 871العدد / 

29 
 

 

 

 

 



 

 0202-0-02/  ثنيناال

 871العدد / 

30 
 

 

 

 

 

 



 

 0202-0-02/  ثنيناال

 871العدد / 

31 
 

 

 

 

 

 



 

 0202-0-02/  ثنيناال

 871العدد / 

32 
 

 

 

 

 

 



 

 0202-0-02/  ثنيناال

 871العدد / 

33 
 

 

 

 

 

 

 



 

 0202-0-02/  ثنيناال

 871العدد / 

34 
 

 

 

 

 



 

 0202-0-02/  ثنيناال

 871العدد / 

35 
 

 

 

 


