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 (موقع مجلس النواب(..)7ص.) وفد االتحاد البرلماني العربي يزور سوريا 

 سييييييوريا  ليييييي  الحلبوسييييييي: مييييييكتمر برييييييداد ودييييييد  ييييييرور  العميييييي  لعييييييود   دمحمب والنييييييا لييييييسمجس ئييييييير

 (ودالة االنباء العراقية(..)7ص.)محيطها العربي

  يسييييييتيب  سيييييي ير  الواليييييييا  المتحييييييد  االمريدييييييية لييييييد  العييييييرا   ابونييييييالس جلييييييم يسرئليييييي النائييييييب ا و

المنييييييدالوع : نيييييييدان ت عييييييي  اللجييييييياح المخيييييييتردة مييييييع الوالييييييييا  المتحيييييييد  ب  ييييييوص  ت اقيييييييية االطيييييييار 

 (موقع مجلس النواب (..)8ص.) االستراتيجي

  سييييييي ير االتحييييييياد ا وروبيييييييي المنيييييييدالوع يبحييييييي  ميييييييع ح حسيييييييم ابونيييييييالس جليييييييم يسرئلييييييي النائيييييييب ا و

 (موقع مجلس النواب(..)8ص.) تعزيز التعاوح في مجاال  االامار واالستثمار

  نائييييييب رئيييييييس مجلييييييس النييييييواب د.خييييييا شواح ابييييييد  يبحيييييي  مييييييع رئيييييييس مجلييييييس الخييييييعب ال ييييييومالي

 (موقع مجلس النواب(..)9ص.) تعزيز العالقا  الثنائية، والتعاوح النيابي لتنسيق المواقف

 مجليييييييس النيييييييواب د.خيييييييا شواح ابيييييييد  ييييييييود  رئييييييييس مجليييييييس الخيييييييور  السيييييييعودع  نائيييييييب رئييييييييس

 (موقع مجلس النواب(..)9ص.) الخيخ د.ابد  بح دمحم.

  (خ ق نيوز(..)10ص.)مجلس النواب يم ي باليراء  الثانية لتعدي  قانوح االنت ابا 

 ال يييييييرا  ..)(10ص.)اليانونيييييييية النيابيييييييية: الموازنييييييية سيييييييتيدن الييييييي  البرلمييييييياح فيييييييي و ار الميبييييييي  يسرئييييييي

 (نيوز

  بسيييييييييييييييبب الميات..لجنييييييييييييييية نيابيييييييييييييييية تعتيييييييييييييييزن است يييييييييييييييافة ثالثييييييييييييييية وزراء فيييييييييييييييي حدومييييييييييييييية

 (ودالة المعلومة اإل بارية(..)11ص.)السوداني

 تدخييييييف سييييييبب  يييييييياف  ييييييرف الييييييدوالر للمسييييييافريح مييييييح  وفعييييييرم يحرمنيييييي المالييييييية النيابيييييييةو ا يييييي

 (ودالة ناس نيوزاال بارية(..)11ص.)RTم رف 

  :والرييييييياز سييييييييعالل المخييييييياد  العاليييييييية بييييييييح بريييييييداد تخيييييييريع قيييييييانوح الييييييين ط النائيييييييب ديييييييا ن الطيييييييودي

 (العهد نيوز(..)12ص.)واربي 

  ودالييييييية (..)12ص.)تدخيييييييف ايييييييح ت ا يييييييي  مثيييييييير  فيييييييي سيييييييرقة الييييييييرح النائيييييييب حنييييييياح ال يييييييتالوع

 (المعلومة اإل بارية

 روقيييييييييا  ا ميييييييييح فيييييييييي دييييييييييال  تسيييييييييتر  سياسييييييييييا .. سييييييييييطراتها بيييييييييال النائيييييييييب  يييييييييال  زينيييييييييي  :

 (نيوز السومرية(..)13ص.)داميرا !َ

https://www.ina.iq/179229--.html
https://www.ina.iq/179229--.html
https://www.alsumaria.tv/source-details/2/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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  ميييييييييييح "دارثييييييييييية بيئيييييييييييية" ودايييييييييييو  لجلسييييييييييية طارئييييييييييية النائيييييييييييب زينيييييييييييب الموسيييييييييييوع : تحييييييييييي ير

 (نيوز ال را (..)13ص.)للبرلماح

  وداليييييية (..)14ص.)العييييييرا  بيطعهييييييا الميييييييات : ترديييييييا والنيييييي  الحييييييرب  ييييييدالنائييييييب رفيييييييق ال ييييييالحي

 (المعلومة اإل بارية

  يبييييييييح موق يييييييش ميييييييح المخييييييياردة فيييييييي االنت ابيييييييا  الميبلييييييية بدتلييييييية  النائيييييييب االيييييييية ن ييييييييف: االطيييييييار

 (ودالة المعلومة اإل بارية(..)14ص.)موحد 

  سيييييييحب قيييييييانوح االنت ابيييييييا  سييييييييحيق الم يييييييال   حيييييييزاب اخييييييير اليانونيييييييية النيابيييييييية باسييييييين  خييييييياح :

 (ودالة المعلومة اإل بارية(..)15ص.)معينة

 ننت يييييييييير حيييييييييييدو  توافيييييييييييا  حيييييييييييو  قيييييييييييانوح ا ييييييييييو اليانونيييييييييييية النيابييييييييييية احميييييييييييد اليييييييييييوطي ي :

 (ودالة المعلومة اإل بارية(..)15ص.)االنت ابا 
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  رئييييييييس الجمهوريييييييية:  يييييييرور  ترسييييييييخ العمييييييي  المخيييييييتر  وتعزييييييييز التعييييييياوح النييييييييابي بييييييييح جمييييييييع

 (السومرية نيوز(..)16ص.)الدو 

  رئيييييييس الييييييوزراء ومييييييدير  ييييييندو  النيييييييد العربييييييي يبحثيييييياح   ييييييالحا  الحدوميييييية بالمجييييييا  الم ييييييرفي

 (ودالة االنباء العراقية(..)17ص.)والمالي

   االطيييييييييييييار التنسيييييييييييييييي ينييييييييييييياق  وو يييييييييييييا  العيييييييييييييرا  بح يييييييييييييور السيييييييييييييوداني فيييييييييييييي منيييييييييييييز

 (ودالة المعلومة اإل بارية(..)17ص.)العامرع

  النيييييييييد العربييييييييي يبييييييييدع اسييييييييتعدادت لييييييييدان البنيييييييي  المردييييييييزع العراقييييييييي فنيييييييييا  وفييييييييي مجييييييييا  بنيييييييياء

 (ال را  نيوز(..)18ص.)اليدرا 

 ودالييييييية االنبييييييياء (..)19ص.)السييييييييد الحديييييييين يكديييييييد  يييييييرور  العمييييييي  الييييييي  وحيييييييد  ال يييييييف ال يليييييييي

 (العراقية

 (خ ق نيوز(..)19ص.)وفد مح النزاهة العراقية ي    ل  اإلمارا  لتسلن حمدية الجاف 

  حدومييييييية  قليييييييين دوردسيييييييتاح تعليييييييح الو يييييييو  الت يييييييا  مبيييييييدئي ميييييييع بريييييييداد حيييييييو  مخيييييييرو  قيييييييانوح

 (خ ق نيوز(..)20ص.)الموازنة

   البرلميييييييييييياح العربييييييييييييي يبييييييييييييدع دامييييييييييييش لجهييييييييييييود الي يييييييييييياء العراقييييييييييييي فييييييييييييي فيييييييييييير  سييييييييييييياد

 (موازيح نيوز(..)20ص.)اليانوح

 ودالييييييييية المعلومييييييييية (..)21ص.)الدنييييييييياني: يجيييييييييب ابعييييييييياد مليييييييييف درديييييييييو  ايييييييييح ا حيييييييييزاب الدرديييييييييية

 (اإل بارية

  ائيييييييييتالف الميييييييييالدي: الدبلوماسيييييييييية ا مريديييييييييية ميييييييييع بريييييييييداد خيييييييييدلية.. ت ييييييييير   رادتهيييييييييا بمليييييييييف

 (ودالة المعلومة اإل بارية(..)21ص.)التسلي 

  الييييييييرئيس اإليرانييييييييي لييييييييوزير الييييييييدفا : يجييييييييب اح ال تدييييييييوح ورا ييييييييي العييييييييرا  مبييييييييدو للتيييييييي مر  ييييييييد

 (ودالة برداد اليون(..)22ص.)جيرانش

 ييييييييحي ة تخييييييييريح (..)22ص.)مطييييييييابخ ميدانييييييييية اراقييييييييية لمندييييييييوبي الزلييييييييزا  فييييييييي جبليييييييية السييييييييورية 

 (السورية

 

 

https://www.ina.iq/179230--.html
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  دااخيييييييييييييييا  بييييييييييييييينهن قيييييييييييييييادع "بييييييييييييييارز  71  ييييييييييييييال  اخييييييييييييييتبادا  فييييييييييييييي االنبييييييييييييييار.. ميتيييييييييييييي

 (السومرية نيوز(..)23ص.)جدا "

 خييييييي ق (..)23ص.)دييييييييال .. قيييييييو  امنيييييييية تحيييييييبط "ددييييييية اخيييييييائرية" فيييييييي منطيييييييية الهجميييييييا  الداميييييييية

 (نيوز

 

 

 

 

 

 

 (ال را  نيوز(..)24ص.)الرخيد ي ع آلية جديد  لبيع الدوالر للمسافريح وبالسعر الرسمي 

 وداليييييييية برييييييييداد (..)24ص.)مليييييييييوح دوالر 711 دثيييييييير مييييييييح  ارت ييييييييا  مبيعييييييييا  المردييييييييزع العراقييييييييي

 (اليون
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 (روسيا اليون(..)25ص.)وزير ال ارجية الم رع يزور سوريا وترديا 

  بييييييييييييرو ... مسيييييييييييير  مكييييييييييييد  لروسييييييييييييا فيييييييييييي  دييييييييييير  انطيييييييييييال  العمليييييييييييية العسيييييييييييدرية فيييييييييييي

  (ليبانوح فايلز(..)25ص.)وودرانيا

 

 

 

 

 

   التلميييييييييي ا  فيييييييييي محاولييييييييية إل يييييييييال  ميييييييييدارس البنيييييييييا  فيييييييييي  ييييييييييراح: امليييييييييية تسيييييييييمين لمئيييييييييا

 (٤٢فرانس (..)36ص.)البالد

 سيييييييداع نييييييييوز (..)26ص.)وميرديييييييا وولمانييييييييا وبولنيييييييدا تبحييييييي  بييييييي جراء منييييييياورا  اسيييييييدرية مخيييييييتردة

 (اربية
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  وفد االتحاد البرلماني العربي يزور سوريا

النييييييييواب العراقييييييييي دمحم  زار رئيييييييييس اتحيييييييياد البرلميييييييياح العربييييييييي رئيييييييييس مجلييييييييسموقييييييييع مجلييييييييس النييييييييواب/ 

الحلبوسيييييييي ميييييييع وفيييييييد االتحييييييياد البرلمييييييياني العربيييييييي، الييييييي ع  ييييييين ايييييييددا  ميييييييح ركسييييييياء المجيييييييالس البرلمانيييييييية 

 وركساء الوفود وا ا اء، الجمهوريةَ العربية السورية.

حيييييي  التيييييي  الوفيييييد رئييييييَس الجمهوريييييية العربيييييية السيييييورية السييييييد بخيييييار ا سيييييد فيييييي ق ييييير الخيييييعب بدمخيييييق، 

 زيار  مجلس الخعب السورع.باإل افة  ل  

ووديييييد االتحييييياد البرلمييييياني العربيييييي،  يييييال  الزييييييار ، ت يييييامنش ميييييع الخيييييييية سيييييوريا، ودامهيييييا، والوقيييييوف مييييييع 

خيييييعبها، واسيييييتمرار تييييييدين اإلمدانيييييا  الالزمييييية بعيييييد حييييياد  الزليييييزا  الييييي ع و ييييياب ايييييددا  ميييييح الميييييدح واليييييير  

 ا  الخ اء العاج  للجرح .فيها، دما تيدَّن الوفد بالتعازع ل حايا الدارثة، متمني

، الييييي ع 2023خيييييباط  25ووخيييييار رئييييييس االتحييييياد البرلمييييياني العربيييييي  لييييي  قيييييرار االتحييييياد فيييييي ميييييكتمر بريييييداد، 

وديييييييد  يييييييرور  العمييييييي  العربيييييييي المخيييييييتر  الييييييي  دافييييييية المسيييييييتويا  لعيييييييود  سيييييييوريا  لييييييي  محيطهيييييييا العربيييييييي، 

 وممارسة دورها في الساحا  العربية واإلقليمية والدولية.

الحلبوسي: مكتمر برداد ودد  رور  العم  لعود  سوريا  ل  مجلس النواب دمحم رئيس 

 محيطها العربي

وديييييييد رئييييييييس االتحييييييياد البرلمييييييياني العربيييييييي رئييييييييس مجليييييييس النيييييييواب العراقيييييييي دمحم ودالييييييية االنبييييييياء العراقيييييييية/ 

، ودييييييد  ييييييرور  العميييييي  العربييييييي المخييييييتر  الحلبوسييييييي، اليييييييون ا حييييييد، وح قييييييرار االتحيييييياد فييييييي مييييييكتمر برييييييداد

 لعود  سوريا  ل  محيطها العربي.

و ديييييير المدتيييييييب اإلاالمييييييي ليييييييرئيس مجلييييييس النيييييييواب فييييييي بيييييييياح تليتييييييش ودالييييييية ا نبيييييياء العراقيييييييية )وا (، وح" 

الحلبوسييييييي زار مييييييع وفييييييد االتحيييييياد البرلميييييياني العربييييييي، اليييييي ع  يييييين اييييييددا  مييييييح ركسيييييياء المجييييييالس البرلمانييييييية 

ا ييييييياء، الجمهوريييييييية العربيييييييية السيييييييورية، حيييييييي  التيييييييي  الوفيييييييد رئييييييييس الجمهوريييييييية وركسييييييياء الوفيييييييود وا 

العربيييييييية السيييييييورية بخيييييييار ا سيييييييد فيييييييي ق ييييييير الخيييييييعب بدمخيييييييق، باإل يييييييافة  لييييييي  زييييييييار  مجليييييييس الخيييييييعب 

 السورع".

ووديييييد االتحييييياد البرلمييييياني العربيييييي،  يييييال  الزييييييار ، بحسيييييب البيييييياح، ت يييييامنش ميييييع الخيييييييية سيييييوريا، ودامهيييييا، 

ها، واسيييييتمرار تييييييدين اإلمدانيييييا  الالزمييييية بعيييييد حييييياد  الزليييييزا  الييييي ع و ييييياب ايييييددا  ميييييح والوقيييييوف ميييييع خيييييعب

 المييييييدح والييييييير  فيهييييييا، دمييييييا تيييييييدَّن الوفييييييد بالتعييييييازع ل ييييييحايا الدارثيييييية، متمنيييييييا  الخيييييي اء العاجيييييي  للجرحيييييي .

، الييييي ع 2023خيييييباط  25ووخيييييار رئييييييس االتحييييياد البرلمييييياني العربيييييي  لييييي " قيييييرار االتحييييياد فيييييي ميييييكتمر بريييييداد، 

 يييييييرور  العمييييييي  العربيييييييي المخيييييييتر  الييييييي  المسيييييييتويا  دافييييييية لعيييييييود  سيييييييوريا  لييييييي  محيطهيييييييا العربيييييييي،  وديييييييد

 وممارسة دورها في الساحا  العربية واإلقليمية والدولية".

https://www.ina.iq/179229--.html
https://www.ina.iq/179229--.html
https://www.ina.iq/179229--.html
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يستيب  س ير  الواليا  المتحد  االمريدية لد  العرا   لرئيس مجلس النواب النائب ا و 

ب  وص  ت اقية االطار المندالوع : ندان ت عي  اللجاح المختردة مع الواليا  المتحد  

  االستراتيجي

اسييييييتيب  النائييييييب ا و  لييييييرئيس مجلييييييس النييييييواب محسييييييح المنييييييدالوع ، بمدتبييييييش هيييييي ا /موقييييييع مجلييييييس النييييييواب 

سييييييي ير  الوالييييييييا  المتحيييييييد  ا ميرديَّييييييية ليييييييد  العيييييييرا  السيييييييي د   2023خيييييييباط  -26الييييييييون االحيييييييد الم يييييييادف 

 آلينـــا رومانوسدي.

ناقخيييييييية اييييييييدد  مييييييييح المل ييييييييا  السياسييييييييية واالقت ييييييييادية والموا يييييييييع  ا  االهتمييييييييان وجيييييييير   ييييييييال  اللييييييييياء م 

خيييييييتَر  بييييييييح البليييييييديح وال ا ييييييية بتطيييييييوير العالقيييييييا  اإلقت ييييييياديَّة سييييييييما مليييييييف الطاقييييييية ودييييييي ل  التعييييييياوح  الم 

دايييييين اميييييي  الخييييييردا  االمريدييييييية العامليييييية ” الثيييييييافي والتعليمييييييي بيييييييح البلييييييديح وادييييييد المنييييييدالوع اليييييي  وهمييييييية 

 ” .بالح و  ال  فرص استثمارية جديد   بالعرا  ود ل  الرا بة

خييييييتَردة  ييييييمح  ت اقيَّيييييية اإلطييييييار اإلسييييييتراتيجي  وال سيييييييما فييييييي  وداييييييا المنييييييدالوع  ليييييي  ت عييييييي  اميييييي  اللجيييييياح الم 

 المجاال  االقت ادية والمالية وموا لة العم  المختر  بما ي دن م لحة البلديح .

 

 

المندالوع يبح  مع س ير االتحاد ا وروبي تعزيز االو  لرئيس مجلس النواب محسح النائب 

  التعاوح في مجاال  االامار واالستثمار

التييييييي  السيييييييد محسييييييح المنييييييدالوع، النائييييييب ا و  لييييييرئيس مجلييييييس النييييييواب، بمدتبييييييش موقييييييع مجلييييييس النييييييواب/ 

(، بسيييييييي ير االتحيييييييياد البرلميييييييياني ا وروبييييييييي السيييييييييد ) فيليييييييييش فيييييييياريوال(، 2023خييييييييباط  – 26اليييييييييون ا حييييييييد )

والي ييييييايا  ا  االهتمييييييان المخييييييتر . وجيييييير   ييييييال  اللييييييياء والوفييييييد المرافييييييق لييييييشف لبحيييييي  اييييييدد مييييييح المل ييييييا  

مناقخييييييية آ ييييييير المسيييييييتجدا  واالو يييييييا  السياسيييييييية، واسيييييييتعرا  وولوييييييييا  العيييييييرا  فيييييييي المرحلييييييية الحاليييييييية 

والميبليييييية، ال سيييييييما فييييييي مجيييييياال  االامييييييار واالسييييييتثمار، والت ديييييييد اليييييي  وهمييييييية توسيييييييع التعيييييياوح فييييييي ملييييييف 

اللمسييييييا  ا  ييييييير  اليييييي  زيييييييار  وفييييييد االتحيييييياد البرلميييييياني  البنيييييي  االوروبييييييي ل امييييييار ، ف ييييييال  اييييييح و ييييييع

 ا وروبي للعرا  ا سبو  اليادن.
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نائب رئيس مجلس النواب د.خا شواح ابد  يبح  مع رئيس مجلس الخعب ال ومالي 

  تعزيز العالقا  الثنائية، والتعاوح النيابي لتنسيق المواقف

س النيييييواب العراقيييييي د.خيييييا شواح ابيييييد  وحميييييد فيييييي مبنييييي   سيييييتيب  نائيييييب رئييييييس مجليييييموقيييييع مجليييييس النيييييواب/ 

رئيييييييييس مجلييييييييس الخييييييييعب ال ييييييييومالي الخيييييييييخ آدن دمحم نييييييييور والوفييييييييد  2023/2/26المجلييييييييس اليييييييييون ا حييييييييد 

المرافيييييق ليييييش، وفيييييي بدايييييية الليييييياء الييييي ع ح يييييرت ايييييدد ميييييح السييييياد  النيييييواب وايييييرب الخييييييخ آدن ايييييح سيييييعادتش 

خييييييية المو يييييييواا  والي يييييييايا  ا  اإلهتميييييييان المخيييييييتر  بهييييييي ا الليييييييياء وح ييييييياو  اإلسيييييييتيبا ، ف يييييييال  ايييييييح مناق

 وفيييييييييي مييييييييييدمتها السيييييييييب  الد يلييييييييية لتعزييييييييييز العالقيييييييييا  الثنائيييييييييية والتعييييييييياوح النييييييييييابي لتنسييييييييييق المواقيييييييييف.

نائييييييب رئيييييييس المجلييييييس رحييييييب بالوفييييييد ال يييييييف فييييييي بلييييييدهن الثيييييياني العييييييرا ، ووخييييييار  ليييييي  امييييييق العالقييييييا  

 34التييييييييي بيييييييي ل  لتهيئيييييييية و نجييييييييا  المييييييييكتمر والييييييييروابط التاري ييييييييية بيييييييييح الخييييييييعبيح، ووسييييييييتعر  الجهييييييييود 

لإلتحيييييياد البرلميييييياني العربييييييي فييييييي العا ييييييمة برييييييداد، و ح العييييييرا  بييييييدو يتعيييييياف  مييييييح اإلرهيييييياب وواجييييييش تحييييييديا  

دبييييييير  فييييييي السيييييينوا  الما ييييييية، والعميييييي  متوا يييييي  فييييييي المكسسيييييية التخييييييريعية والجهييييييود مسييييييتمر  مييييييح قبيييييي  

 جراء اإل ييييييييالحا  ومحاربيييييييية ال سيييييييياد و ييييييييماح اللجيييييييياح  داء المهييييييييان الرقابييييييييية والتخييييييييريعية، والم ييييييييي بيييييييي

 حيو  جميع مدونا  الخعب.

 

 

نائب رئيس مجلس النواب د.خا شواح ابد  يود  رئيس مجلس الخور  السعودع الخيخ 

  د.ابد  بح دمحم.

ود  نائييييييب رئيييييييس مجلييييييس النييييييواب العراقييييييي د.خييييييا شواح ابييييييد  وحمييييييد فييييييي مطييييييار  موقييييييع مجلييييييس النييييييواب/

رئيييييييس مجلييييييس الخييييييور  السييييييعودع الخيييييييخ د.ابييييييد  بييييييح دمحم آ  الخيييييييخ، وواييييييرب سيييييييادتش برييييييداد الييييييدولي 

( لإلتحيييييياد البرلميييييياني العربييييييي 34اييييييح  اتييييييزازت الدبييييييير لمخيييييياردة المملديييييية العربييييييية السييييييعودية فييييييي المييييييكتمر )

فيييييييي العا يييييييمة بريييييييداد، ووهميييييييية  سيييييييتمرار التنسييييييييق والتعييييييياوح بييييييييح البليييييييديح الجييييييياريح وداييييييين المسيييييييااي 

 تعزيز اإلستيرار في العرا  والمنطية.والجهود ل
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 مجلس النواب يم ي باليراء  الثانية لتعدي  قانوح االنت ابا 

والنييييي  رئاسييييية مجليييييس النيييييواب العراقيييييي، ييييييون االحيييييد، جيييييدو  واميييييا  جلسييييية المجليييييس المييييييرر   خييييي ق نييييييوز/

 ييييييدا، والتييييييي ت ييييييمن  سييييييبع فيييييييرا  بينهييييييا الم ييييييي بيييييياليراء  الثانييييييية لتعييييييدي  قييييييانوح انت ابييييييا  مجييييييالس 

 المحاف ا .

ة وجيييياء فيييييي جييييدو  واميييييا  جلسييييية مجلييييس النيييييواب، اليييي ع ورد الييييي  ودالييييية خيييي ق نييييييوز، مييييح اليييييدائر  االاالميييييي

للمجلييييييس، "الت ييييييوي  اليييييي  تخييييييدي  لجنيييييية  بييييييراء م ت يييييية با تيييييييار مجلييييييس الم و يييييييح للم و ييييييية العليييييييا 

واليييييييراء  االوليييييي  لمخييييييرو  قييييييانوح التعييييييدي  الثيييييياني ليييييييانوح خييييييبدة اإلاييييييالن العراقييييييي،   لحيييييييو  اإلنسيييييياح،

 وتيريييييييير ومناقخييييييية مخيييييييرو  قيييييييانوح ت يييييييديق ات اقيييييييية التخيييييييجيع والحمايييييييية المتبادلييييييية لالسيييييييتثمارا  بييييييييح

العييييييرا  والسييييييعودية، وتيرييييييير ومناقخيييييية مخييييييرو  قييييييانوح ت ييييييديق ات اقييييييية تجنييييييب االزدوا  ال ييييييريبي ومنييييييع 

 التهرب مح دفع ال رائب ال  الد   وروس الما  بيح العرا  وترديا".

دميييييا  ييييين جيييييدو  االاميييييا  وي يييييا "تيريييييير ومناقخييييية )الييييييراء  الثانيييييية( لميتييييير  قيييييانوح التعيييييدي  الثالييييي  لييييييانوح 

المييييييييدن ميييييييح اللجنييييييية اليانونيييييييية ولجنييييييية  2018لسييييييينش  12س المحاف يييييييا  واالق يييييييية رقييييييين انت ابيييييييا  مجيييييييال

االقييييييالين والمحاف ييييييا   ييييييير المنت ميييييية باقلين".وديييييي ل   يييييين جييييييدو  اامييييييا  مجلييييييس النييييييواب "تيرييييييير ومناقخيييييية 

الييييييييراء  الثانيييييييية ميييييييح مخيييييييرو  قيييييييانوح التعيييييييدي  االو  لييييييييانوح داييييييين المخييييييياريع ال يييييييرير  الميييييييدر  لليييييييد   

قخيييييييييييا  الييييييييييييراء  الثانيييييييييييية ميييييييييييح مخيييييييييييرو  قيييييييييييانوح اإلح ييييييييييياء ون ييييييييييين المعلوميييييييييييا  وتيريييييييييييير ومنا

والييييييييييح الييييييييييييادع فييييييييييي التيييييييييييار ال ييييييييييدرع حييييييييييادن الزاملييييييييييي،  (،2022خييييييييييباط  24الجررافية".والجمعيييييييييية )

ااترا ييييييش اليييييي  تعييييييدي  قييييييانوح االنت ابييييييا  اليييييي ع يسييييييع  اإلطييييييار التنسييييييييي تمريييييييرت فييييييي مجلييييييس النييييييواب 

سيييييييمي فيييييييي "فيسيييييييبو "، ميطعيييييييا  م يييييييورا  لممثييييييي  المرجعيييييييية العراقيييييييي، ونخييييييير الزامليييييييي الييييييي  حسيييييييابش الر

الدينييييييية ابييييييد المهييييييدع الدربالئييييييي ودتييييييب اليييييييش "ال لليائميييييية المرلييييييية، ال للييييييدائر  الواحييييييد ".وييو  الدربالئييييييي 

فييييييييي الميطييييييييع  ح "روع المرجعييييييييية الدينييييييييية هييييييييو ال لليائميييييييية المرلييييييييية وال للييييييييدائر  االنت ابييييييييية الواحييييييييد "، 

يييييية ترليييييق الطرييييييق وميييييان النيييييا بيح ال تييييييار ميييييح يميييييثلهن فيييييي البرلماح".دميييييا و يييييف م يييييي ا  وح "اليائمييييية المرل

النائييييييب اييييييح الدتليييييية ال ييييييدرية المسييييييتييلة حييييييييدر المن ييييييورع، ا حييييييزاب السياسييييييية الما ييييييية فييييييي تخيييييييريع 

، متسييييييائال "هيييييي  تتوقعييييييوح مييييييح وحييييييزاب السييييييلطة ال اسيييييير  وح …"اليييييييانوح، ب نهييييييا "وحييييييزاب سييييييان  ليرييييييو

   للمواطنيح ب   ا  ال ائزيح للمساءلة اح طريق  ناديق االقترا ".تسح قانوح انت ابا  يسم

 اليانونية النيابية: الموازنة ستيدن ال  البرلماح في و ار الميب رئيس 

رجحييييي  اللجنييييية اليانونيييييية النيابيييييية، الييييييون االحيييييد، موحيييييد و يييييو  الموازنييييية االتحاديييييية للسييييينة  /ال يييييرا  نييييييوز

اح  نائيييييييب رئييييييييس اللجنييييييية، بييييييياقر السييييييياادعوقيييييييا  الميب .الييييييي  مجليييييييس النيييييييواب فيييييييي و ار  2023الماليييييييية 

سيييييييتيدن لمجليييييييس النيييييييواب فيييييييي ا ار الميبييييييي ، وسيييييييتدوح ان جاريييييييية حيييييييي  ستسيييييييلط  2023:"موازنييييييية العيييييييان 

ال يييييييوء الييييييي  رفيييييييع معيخييييييية الميييييييواطح العراقي".وا ييييييياف اح "الموازنييييييية ستت يييييييمح مخييييييياريع اسيييييييتراتيجية 

وتييييييابع السيييييياادع "دمييييييا سيييييييتن  ح الييييييدان الريييييي ائي الطييييييار ".و دمييييييية دبييييييير ، بع ييييييها مييييييدر   ييييييمح قييييييانو

تسيييييليط ال يييييوء الييييي  البنييييي  التحتيييييية فيييييي جمييييييع المحاف يييييا  وهنالييييي  نيييييية لمحاسيييييبة جمييييييع المي يييييريح فيييييي 

  ملف ال دما  واالامار".
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 بسبب الميات..لجنة نيابية تعتزن است افة ثالثة وزراء في حدومة السوداني

والنيييييي  لجنيييييية الزراايييييية والميييييييات وا هييييييوار النيابييييييية، ا حييييييد ، ازمهييييييا است ييييييافة وداليييييية المعلوميييييية اإل بارييييييية/ 

  ثالثة وزراء في حدومة السوداني.

وقاليييييي  ا ييييييو اللجنيييييية ابتسييييييان الهاللييييييي فييييييي حييييييدي  لوداليييييية / المعلوميييييية/، اح "اللجنيييييية ستست يييييييف ثالثيييييية 

  ييية".وزراء لمناقخة ان  ا  منسوب الميات ، ف ال اح ارت ا  ا سعار وال طة التسو

وو ييييييياف ، وح "هنيييييييا  الدثيييييييير ميييييييح ا ميييييييور سييييييييتن مناقخيييييييتها  يييييييال  است يييييييافة وزراء الزرااييييييية والتجيييييييار  

والميييييييوارد المائيييييييية"، مخيييييييير  الييييييي  وح "االست يييييييافة سيييييييتناق  موا ييييييييع خييييييي  المييييييييات وال طييييييية الزراايييييييية 

 وارت ا  ا سعار".

دايييييا فيييييي وقييييي  سيييييابق ميييييح  ودييييياح ا يييييو لجنييييية الزرااييييية والمييييييات واالهيييييوار النيابيييييية رفييييييق ال يييييالحي قيييييد

اليييييون ،  ليييي   قاميييية دايييييو  ومييييان مجلييييس ا مييييح بسيييييبب قطعهييييا الميييييات اييييح العيييييرا  وتالابهييييا بح ييييتش المائيييييية 

 الميرر  وفق اليانوح الدولي.

تدخف سبب  يياف  رف الدوالر للمسافريح مح  نرميح معروف المالية النيابيةا و 

 RTم رف 

والنييييي  ا يييييو اللجنييييية الماليييييية النيابيييييية نيييييرميح معيييييروف، ا حيييييد، تلييهيييييا  بال يييييا  / ودالييييية نييييياس نيوزاال باريييييية

بمطييييار السييييليمانية، فيمييييا وخييييار   ليييي  ونهييييا سييييتحيق  RTبخيييي ح سييييبب تعليييييق  ييييرف الييييدوالر فييييي م ييييرف 

( تابعييييييش "نيييييياس": "مييييييح 2023خييييييباط  26وقاليييييي  معييييييروف فييييييي بييييييياح ميت ييييييب )     لحيييييييح حيييييي  المخييييييدلة.

بيييييييع الييييييدوالرا  للسيييييييا  انييييييد بوابيييييية مطييييييار السييييييليمانية الييييييدولي، ات ييييييل  وجيييييي  التحييييييييق فييييييي سييييييبب تعليييييييق 

     بدبار المسكوليح في البن  المردزع".

ولييييين يتلييييييوا  RTوو ييييياف : "وبحسيييييب ردهييييين، فييييييد اسيييييتن د المبلييييي  ا سيييييبواي لليييييدوالر الم  يييييص لبنييييي  

حيييييي   بعييييييد مبليييييي  هيييييي ا ا سييييييبو ، ممييييييا تسييييييبب فييييييي توقييييييف العملييييييية، وس سييييييتمر فييييييي التحييييييييق حتيييييي  يييييييتن

، اييييييح توقييييييف  ييييييرف العمييييييال  للسيييييييا  فييييييي مطييييييار ’آر تييييييي’وفييييييي وقيييييي  سييييييابق، والييييييح بنيييييي      المخييييييدلة".

(، "نيييييييود 2023خيييييييباط  26وقيييييييا  البنييييييي  فيييييييي بيييييييياح تليييييييي  "نييييييياس" نسييييييي ة منيييييييش، )    السييييييليمانية، مكقتيييييييا .

 بييييييالئ السييييييائحيح بيييييي ح املييييييية  ييييييرف العمييييييال  فييييييي مداتييييييب بنيييييي  آر تييييييي فييييييي السييييييليمانية ومطييييييارا  برييييييداد 

فييييييي   ييييييوح  ليييييي  ، قييييييا  مطييييييار السييييييليمانية الييييييدولي فييييييي بييييييياح اطلييييييع اليييييييش     لييييييية سييييييتتوقف مكقتييييييا".الدو

"نيييييياس": "سيييييييتن تعليييييييق املييييييية  ييييييرف العمييييييال  للسيييييييا  بمداتييييييب البنيييييي  التجييييييارع اإلقليمييييييي وفيييييير  برييييييداد 

 دوالر فييييييي فييييييرو  "آر تييييييي" بنيييييي  للسيييييييا  100  وديييييياح بيييييييع      ودا ييييي  مطييييييار السييييييليمانية الييييييدولي مكقتييييييا".

لدييييي  سيييييائ  االسيييييت اد  ميييييح هييييي ا الييييييرار مييييير  واحيييييد  فيييييي الخيييييهر،   وليييييف دينيييييار حسيييييب الخيييييروط، 132بسيييييعر 

     ولف دينار. 153دوالر بسعر  100بينما في وسوا  ال رف يتن تداو  د  
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 تخريع قانوح الن ط والراز سيعالل المخاد  العالية بيح برداد واربي النائب دا ن الطودي: 

ودييييييد ا ييييييو لجنيييييية اليييييين ط والريييييياز والثييييييروا  الطبيعييييييية دييييييا ن الطييييييودي ،اليييييييون ا حييييييد ، اح العهييييييد نيييييييوز / 

مجليييييس النيييييواب يتجيييييش نحيييييو تخيييييريع قيييييانوح الييييين ط والرييييياز، فيميييييا اخيييييار الييييي  اح اقيييييرار الييييييانوح سيسييييياهن فيييييي 

 ح  المخاد  بيح برداد واربي .

ز سيييييييعالل المخيييييياد  تخييييييريع قييييييانوح اليييييين ط والرييييييا” ، اح“العهييييييد نيييييييوز ” وقاليييييي  معييييييروف فييييييي حييييييدي  لييييييـ

 “.العالية بيح اقلين دردستاح والحدومة االتحادية باال افة ال  مخاد  المحاف ا  المنتجة للن ط 

ملييييييف اليييييين ط فييييييي اإلقلييييييين سيحسييييييمش تخييييييريع قييييييانوح اليييييين ط والريييييياز، الفتييييييا  ليييييي  وح البرلميييييياح ” وو يييييياف وح 

 “.ب قرار اليانوح  ودثر جدية  ال  الدور  الحالية لحسن الملف دوح هنال  تعهد حدومي

 

 تدخف اح ت ا ي  مثير  في سرقة اليرح حناح ال تالوع النائب 

دخييييي   رئيسييييية لجنييييية تي يييييي الحييييييائق النيابيييييية حنييييياح ال يييييتالوع، ايييييح ت ا يييييي   ودالييييية المعلومييييية اإل باريييييية/

ملييييييييوح ميييييييح وميييييييوا  امانيييييييا   3700ملييييييييار و 811تريليونيييييييا  و 3جدييييييييد  بخييييييي ح سيييييييرقة الييييييييرح والبالرييييييية 

مبينيييييا اح دتيييييب تحويييييي  ا ميييييوا  ل يييييال  الميييييتهن اليييييرئيس نيييييور زهيييييير  يييييدر  ميييييح مدتيييييب رئييييييس  ال يييييرائب،

 الوزراء م ط   الدا مي.

والميييييد   لهييييي ت السيييييرقة  دانييييي  البوابييييية  ليييييـ /المعلومييييية/، اح" هنالييييي  اربعييييية دتيييييب رسيييييمية  وقالييييي  ال يييييتالوع 

ي سيييييييرق  ميييييييح امانيييييييا  اليييييييف دينيييييييار اراقييييييي 882ملييييييييوح و   3700ملييييييييار و  811تريليونيييييييا  و 3والبالرييييييية 

 ال رائب .

واو ييييييح  اح " الدتييييييب  ييييييدر  بخييييييد  مباخيييييير مييييييح مدتييييييب رئيييييييس لجنيييييية المالييييييية السييييييابق هيييييييثن الجبييييييورع 

دتييييياب الهيئييييية العامييييية لل يييييرائب ودتييييياب موافيييييية وزيييييير  وميييييح مدتيييييب رئييييييس اليييييوزراء السيييييابق ف يييييال ايييييح  

ر الييييي  جيييييواز دبلوماسيييييي الماليييييية" .وتسييييي ل  ال يييييتالوع فيييييي " دييييييف ح ييييي  الميييييتهن بسيييييرقة الييييييرح نيييييور زهيييييي

واسييييييتمر يتنييييييي  بطائرتييييييش ال ا يييييية لسيييييينة ون ييييييف السيييييينة ر يييييين  ييييييدور امييييييريح ق ييييييائييح بحيييييييش منيييييي  اييييييان 

 . 2020و  2019

اح"  وطالبيييييي  ال ييييييتالوع "بيييييي جراء تحييييييييق معمييييييق لدخييييييف جميييييييع المتييييييورطيح فييييييي هيييييي ت السييييييرقا " مكدييييييد  

 ا  دييييير فيييييي وسيييييائ  االايييييالن .المبلييييي  المييييي دور جميعهيييييا د لييييي  فيييييي حسييييياب نيييييور زهيييييير ولييييييس جيييييزءا منيييييش دمييييي

ودخييييييف ا ييييييو لجنيييييية النزاهيييييية النيابييييييية الييييييي تردييييييي، اليييييييون ا ربعيييييياء، اييييييح تييييييورط وزييييييير المالييييييية السييييييابق 

ووا ييييياء فيييييي مدتيييييب حدومييييية م يييييط   الديييييا مي بي يييييية سيييييرقة الييييييرح، مخييييييرا هنالييييي  العدييييييد ميييييح وطيييييراف 

ميييييية/  ح "ا طييييييراف التييييييي حدوميييييية ت ييييييريف االامييييييا  مخييييييتردة فيها.وقييييييا  تردييييييي فييييييي ت ييييييري  لوداليييييية /المعلو

الوحييييييد الييييي ع يعلييييين اييييييح  هبييييي   تورطييييي  فيييييي سيييييرقة الييييييرح و يييييع  الميييييتهن نيييييور زهيييييير بالواجهييييية بااتبيييييارت 

ا مييييييوا "، مخيييييييرا اليييييي  اح "الييييييوزير السييييييابق فييييييي حدوميييييية ت ييييييريف االامييييييا  مييييييح المتييييييورطيح فييييييي سييييييرقة 

 وموا    ية اليرح بعد التحيييا  اال ير ".
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 ا مح في ديال  تستر  سياسيا .. سيطراتها بال داميرا !َ :  روقا  النائب  ال  زيني

ودييييييد النائييييييب اييييييح محاف يييييية ديييييييال ،  ييييييال  الزينييييييي، اليييييييون ا حييييييد، وح المحاف يييييية ت تيييييييد  نيييييييوز / السييييييومرية

اليييييدفااا  ا منيييييية الحديثييييية، فيميييييا وخيييييار  لييييي  وح هنالييييي  مسييييياحا  واسيييييعة  يييييير ممسيييييودة ميييييح قبييييي  لوسيييييائ  

 ا مح.

لييييييي  ت تيييييييير ا دييييييييال وقيييييييا  الزينيييييييي، فيييييييي حيييييييدي  لبرنيييييييامل اخيييييييريح الييييييي ع تبثيييييييش ف يييييييائية السيييييييومرية،  ح "

الوسيييييائ  الحديثييييية ميييييح ناحيييييية اليييييدفااا  ا منيييييية"، الفتيييييا   لييييي  وح "هنالييييي  مسييييياحا  واسيييييعة  يييييير ممسيييييودة 

 مح اليوا  ا منية ومترودة فار ة".

وترفيييييييع خيييييييعارا  "اليييييييدن باليييييييدن" و"بيييييييد  الواحيييييييد  دييييييييال  وو ييييييياف، وح "اخيييييييائر محاف يييييييا  و ييييييير  تيييييييد  

 اخيييييييير " وترمييييييييي الر يييييييياص"، متسييييييييائال : "ديييييييييف د ليييييييي  هيييييييي ت المجيييييييياميع المسييييييييلحة اليييييييي  المحاف يييييييية".

التي ت لييييييوا سيييييييطراتها مييييييح ديييييياميرا  المراقبيييييية"، العراقيييييي هييييييي المحاف يييييية الوحيييييييد  فييييييي ديييييييال وو يييييياف، وح "

 مخييييييييييييييييددا  اليييييييييييييييي   ييييييييييييييييرور  وح "يدييييييييييييييييوح ومييييييييييييييييح المحاف يييييييييييييييية مل ييييييييييييييييا  حدوميييييييييييييييييا  بحتييييييييييييييييا ".

  سياسيييييييا "، مردفييييييا  ونييييييش "ال يوجييييييد تييييييييين وتييييييابع الزينييييييي، وح "الحييييييواد  ا منييييييية فييييييي تليييييي  المحاف يييييية تسييييييتر

 ."ديال  لعم  ا جهز  ا منية في محاف ة

 

 مح "دارثة بيئية" وداو  لجلسة طارئة للبرلماحالنائب زينب الموسوع : تح ير 

داييييي  النائيييييب ايييييح دتلييييية ال يييييادقوح زينيييييب الموسيييييوع، االحيييييد، الييييي  اييييييد جلسييييية اسيييييتثنائية  /نييييييوز ال يييييرا 

 طارئة لمناقخة "التراجع ال طير" في مناسيب دجلة وال را .

وقالييييي  الموسيييييوع فيييييي بيييييياح لهيييييا،  ح "ان  يييييا  مناسييييييب مييييييات نهيييييرع دجلييييية وال يييييرا  ينييييي ر بدارثييييية بيئيييييية 

ئيييييية اليييييوارد  الييييي  سيييييد المو ييييي  الييييي  دجلييييية وسيييييد حديثييييية تع يييييف بيييييالبالد يعيييييود سيييييببش ليلييييية االييييييرادا  الما

الييييي  ال يييييرا  ميييييح تردييييييا ودييييي ل  قطيييييع منيييييابع المييييييات اليييييوارد  الينيييييا ميييييح اييييييراح مميييييا اد  الييييي  ان  يييييا  حييييياد 

 في ال زيح المائي في البالد حي  و   لمراح  حرجة".

ة لمعالجييييية هييييي ا وطالبييييي  ممثليييييي الخيييييعب فيييييي مجليييييس النيييييواب الييييي  "وق ييييية جييييياد  لعييييييد جلسييييية اسيييييتثنائية طارئييييي

 الو ع ال طير ونحح ال  وبواب ف   ال يف".

 

 

 

 

 

https://www.alsumaria.tv/source-details/2/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.alsumaria.tv/Entity/133544/%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%89/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/133544/%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%89/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/133544/%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%89/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/133544/%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%89/ar/
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 : ترديا والن  الحرب  د العرا  بيطعها المياتالنائب رفيق ال الحي 

حيييييي ر النائييييييب اييييييح محاف يييييية الب يييييير ، رفيييييييق ال ييييييالحي، اليييييييون االحييييييد، مييييييح وداليييييية المعلوميييييية اإل بارييييييية/ 

 ليييييي  ات ييييييا   جييييييراءا  ااجليييييية لمعالجيييييية هيييييي ت  تييييييداايا  وزميييييية الج يييييياف فييييييي العييييييرا ، فيمييييييا داييييييا الحدوميييييية

 ا زمة.

وقييييييا  ال ييييييالحي فييييييي بييييييياح تليتييييييش / المعلوميييييية /،  ح "تراجييييييع مناسيييييييب الميييييييات التييييييي يخييييييهدها العييييييرا  فييييييي 

ا ونييييية ا  يييييير ، ينييييي ر ب زمييييية دبيييييير  تهيييييدد مسيييييتيب  اليييييبالد، السييييييما ميييييا تعييييير  ليييييش نهييييير دجلييييية فيييييي محاف ييييية 

 ادن د ولنا ف   ال يف حت  االح".ميساح، في ه ا الوق  مح السنة، ر ن 

وو ييييييياف وح "تردييييييييا والنييييييي  الحيييييييرب  يييييييد العيييييييرا  بيطعهيييييييا المييييييييات،    ال تتجييييييياوز واردا  العيييييييرا  المائيييييييية 

متييييير مدعيييييب ميييييح ال يييييرا  فيييييي الثانيييييية، وبالتيييييالي الييييي   220متييييير مدعيييييب ميييييح ميييييح دجلييييية، و 125ميييييح تردييييييا، 

  ت ا زمة".الحدومة التد   فورا  وات ا   جراءا  ااجلة لمعالجة ه 

 

 يبيح موق ش مح المخاردة في االنت ابا  الميبلة بدتلة موحد  النائب االية ن يف: االطار 

ادييييييد  النائييييييب اييييييح ائييييييتالف دوليييييية اليييييييانوح االييييييية ن يييييييف، االحييييييد، مخيييييياردة وداليييييية المعلوميييييية اإل بارييييييية/ 

قييييييو  االطييييييار قييييييو  االطييييييار التنسييييييييي بانت ابييييييا  مجييييييالس المحاف ييييييا  بخييييييد  من ييييييرد ديييييي   مخييييييير  اليييييي  

  تحرص ال  تحييق اهداف سياسية ومجتمعة .

وقالييييي  ن ييييييف فيييييي ت يييييري  ليييييـ / المعلومييييية /   اح " قيييييو  االطيييييار التنسيييييييي لييييييس تجمعيييييا حزبييييييا بييييي  تجميييييع 

سياسيييييي مييييييح لييييييوح واحييييييد ويعتبيييييير الم ليييييية السياسييييييية ا دبييييير فييييييي العملييييييية السياسييييييية ولييييييش اهييييييداف سياسييييييية 

  اليا تحرص قوات ال  تحيييها " .

 ييييييياف  اح " قيييييييو  االطيييييييار التنسيييييييييي بالت دييييييييد سيييييييتد   انت ابيييييييا  مجيييييييالس المحاف يييييييا  الميبلييييييية اال انهيييييييا وو

 ليييييييييح تيييييييييد   ددتلييييييييية اوديييييييييياح سياسيييييييييي واحيييييييييد   بييييييييي  ستخيييييييييار  من يييييييييرد  دييييييييي  حسيييييييييب توجهاتيييييييييش ".

مخيييييير  الييييي  " قيييييو  االطيييييار التنسيييييييي سيييييتلتحن فيميييييا بعيييييد تحييييي  م لييييية االطيييييار السيييييتدما  تحيييهيييييا ل هيييييداف  

  ع رسمتش ب منها السياسية واالمنية" .العليا ال 

 ي در اح قو  االطار التنسييي ت ن مجمواة مح  البية اليو  السياسية الرئيسة للمدوح الخيعي.
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: سحب قانوح االنت ابا  سيحيق الم ال   حزاب باسن  خاح اخر اليانونية النيابية 

 معينة

اليانونييييييية النائييييييب المسييييييتي  باسيييييين  خيييييياح  االحييييييد   سييييييحب ن يييييي  ا ييييييو اللجنيييييية وداليييييية المعلوميييييية اإل بارييييييية/ 

مخيييييرو  تعيييييدي  قيييييانوح مجيييييالس المحاف يييييا   مبينيييييا انيييييش فيييييي حيييييا  سيييييحب المخيييييرو  فانيييييش سييييييتن اإلبيييييياء الييييي  

  اليييييييييييييييييييييييييانوح السييييييييييييييييييييييييابق اليييييييييييييييييييييييي ع سيييييييييييييييييييييييييحيق م ييييييييييييييييييييييييلحة الحييييييييييييييييييييييييزاب محييييييييييييييييييييييييدد  .

مي بسييييييحب وقييييييا   خيييييياح فييييييي ت ييييييري  لييييييـ / المعلوميييييية /  انييييييش " لييييييالح اليوجييييييد وع ت ديييييييد او توجيييييييش رسيييييي

مخيييييرو  تعيييييدي  قيييييانوح انت ابيييييا  مجيييييالس المحاف يييييا  الييييي ع تمييييي  قراءتيييييش قيييييراء  وولييييي  فيييييي جلسييييية سيييييابية 

وو يييييياف انييييييش " فييييييي حييييييا  سييييييحب مخييييييرو  تعييييييدي  اليييييييانوح يعنييييييي اننييييييا سيييييينبي  اليييييي   لمجلييييييس النييييييواب".

الييييييييانوح السيييييييابق الييييييي ع سييييييييحيق م يييييييلحة الحيييييييزاب محيييييييدد  "   معتبيييييييرا سيييييييحب مخيييييييرو  تعيييييييدي  الييييييييانوح 

ووو يييييي  اح " الييييييداايح اليييييي  سييييييحب مخييييييرو  التعييييييدي  ليييييييس لييييييديهن وع م يييييياهين  بانييييييش مخييييييدلة " . الحييييييالي

  ال  االنت ابا  الميبلة والخ افية ونتائجها". سياسية وال يعلموح ب طور  سحب اليانوح 

 

 : ننت ر حدو  توافيا  حو  قانوح االنت ابا ا و اليانونية النيابية احمد الوطي ي

اديييييييد ا يييييييو اللجنييييييية اليانونيييييييية النيابيييييييية احميييييييد اليييييييوطي ي، اح هنيييييييا  حراديييييييا  باريييييييية/ ودالييييييية المعلومييييييية اإل

 برلمانييييييا ميييييح اجييييي   يجييييياد توافييييييا  سياسيييييية حيييييو  قيييييانوح االنت ابيييييا  والن يييييان الييييي ع سييييييتن اجراكهيييييا وفييييييش.

وقييييييا  الييييييوطي ي بييييييـ /المعلوميييييية/، اح "مع يييييين ا طييييييراف السياسييييييية اازميييييية اليييييي   يجيييييياد تريييييييير فييييييي قييييييانوح 

 ميييييح  يييييال  المجييييييء بن يييييان انت يييييابي مسيييييتير نسيييييبيا، ميييييح اجييييي  الي ييييياء الييييي   ييييياهر  التعدديييييية".االنت ابيييييا  

وو ييييياف اح "الدثيييييير ميييييح الميترحيييييا  سييييييتن طرحهيييييا دا ييييي  اللجنييييية اليانونيييييية ميييييح اجييييي  االت يييييا  الييييي  بع يييييها 

والم يييييي بهيييييا ميييييح اجييييي  الت يييييوي  اليهيييييا دا ييييي  البرلمييييياح، بهيييييدف تطبييييييق الن يييييان االنت يييييابي الييييي  انت ابيييييا  

 س النييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييواب وديييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ل  مجييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييالس المحاف ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا ".مجليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

وبييييييييح اح "ال تييييييير  الميبلييييييية ستخيييييييهد العدييييييييد ميييييييح الميترحيييييييا  ميييييييح اجييييييي   يجييييييياد توافييييييييا  بييييييييح ا طيييييييراف 

السياسيييييية حيييييو  قيييييانوح االنت ابيييييا  والن يييييان الييييي ع سيييييتجر  الييييييش، ا  يييييي تي هييييي ا الحيييييرا  ميييييح اجييييي  تعزييييييز 

  ثية المواطح باحدا  التريير ال ع يطم  اليش".
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 ئيس الجمهورية:  رور  ترسيخ العم  المختر  وتعزيز التعاوح النيابي بيح جميع الدو ر

وديييييد رئييييييس الجمهوريييييية ابيييييد اللطييييييف رخييييييد، الييييييون االحيييييد، الييييي   يييييرور  ترسييييييخ العمييييي   السيييييومرية نييييييوز/

المخيييييتر  وتعزييييييز التعييييياوح النييييييابي بييييييح جمييييييع اليييييدو ،  يييييال  اسيييييتيبالش رئييييييس البرلمييييياح العربيييييي اييييياد  ابيييييد 

 الرحمح العسومي.

، انييييييش "اسييييييتيب  رئيييييييس السييييييومرية نيييييييوز وقييييييا  المدتييييييب اإلاالمييييييي لييييييرئيس الجمهورييييييية فييييييي بييييييياح ورد لييييييـ

ايييييياد  ابييييييد  ، رئييييييس البرلميييييياح العربيييييييبرييييييداد ، فييييييي ق ييييييرابييييييد اللطيييييييف جميييييا  رخيييييييد الييييييددتورالجمهوريييييية 

مجليييييييس النييييييييواب  وايييييييددا مييييييييح وا ييييييياء داميييييييي  خيييييييعراوع وا ميييييييييح العيييييييان للبرلمييييييياح اليييييييرحمح العسيييييييومي

، انييييييش "اسييييييتيب  السييييييومرية نييييييوز وقييييييا  المدتيييييب اإلاالمييييييي ليييييرئيس الجمهورييييييية فيييييي بييييييياح ورد ليييييـ."العراقيييييي

د  ايييييا ، رئييييييس البرلمييييياح العربييييييبريييييداد ، فيييييي ق يييييرابيييييد اللطييييييف جميييييا  رخييييييد رئييييييس الجمهوريييييية اليييييددتور

مجلييييييس النييييييواب  واييييييددا مييييييح وا يييييياء داميييييي  خييييييعراوع وا ميييييييح العييييييان للبرلميييييياح ابييييييد الييييييرحمح العسييييييومي

 ."العراقي

وو ييييياف: "وديييييد اليييييرئيس وهميييييية دور البرلمييييياح العربيييييي فيييييي حييييي  المخييييياد  التيييييي تعييييياني منهيييييا المنطيييييية ميييييح 

( 34"المخيييييياردة ال عاليييييية للبرلمانييييييا  العربييييييية فييييييي المييييييكتمر )  ييييييال  تخييييييدي  لجنيييييية بهيييييي ا الخيييييي ح"، مثمنييييييا

، والييييي ع جسيييييد اميييييق العالقيييييا  والتوا ييييي  بييييييح ا خيييييياء لمواجهييييية بريييييداد للبرلمييييياح العربيييييي الييييي ع است يييييافتش

 منطية".التحديا  التي تمر بها ال

ووخييييييار رئيييييييس الجمهورييييييية  ليييييي  " ييييييرور  ترسيييييييخ العميييييي  المخييييييتر  وتعزيييييييز التعيييييياوح النيييييييابي بيييييييح جميييييييع 

مييييير   يييييال   العيييييرا اليييييدو ، وتيرييييييب اليييييرك  وا فديييييار بخييييي ح العدييييييد ميييييح الي يييييايا والمل يييييا "، الفتيييييا  لييييي  وح "

السييييينوا  الما يييييية بحيييييروب داميييييية و رهييييياب وانيييييف، والييييييون تحييييييا الميييييدح العراقيييييية حالييييية وميييييح واسيييييتيرار، 

 حييييييييييي  ال حلييييييييييو   ال بترسيييييييييييخ ا مييييييييييح والتعيييييييييياي  السييييييييييلمي والت يييييييييياهن بخيييييييييي ح م تلييييييييييف المسييييييييييائ ".

الرتييييييياء بال ييييييدما  وو يييييياف وح "الحدوميييييية لييييييديها برنييييييامل ي ييييييع  ييييييمح وولوياتييييييش تعزيييييييز ا مييييييح والسييييييالن وا

 ال ييييييييييييييييييييييرورية، و قاميييييييييييييييييييييية االقييييييييييييييييييييييا  بنيييييييييييييييييييييياء  مييييييييييييييييييييييع دو  الجييييييييييييييييييييييوار والمنطييييييييييييييييييييييية".

وهدافيييييش وميرراتيييييش وبميييييا ي يييييدن تطلعيييييا  وآميييييا  خيييييعوب المنطيييييية  دميييييا اب ييييير ايييييح ومليييييش بييييي ح "يحييييييق الميييييكتمر 

 فييييييييييييييييييييييييي  رسيييييييييييييييييييييييياء ا مييييييييييييييييييييييييح والسييييييييييييييييييييييييالن واالسييييييييييييييييييييييييتيرار اإلقليمييييييييييييييييييييييييي والييييييييييييييييييييييييدولي".

ئييييييس  لييييي  ر حميييييد بيييييح ايسييييي  بيييييح سيييييلماح آ   لي ييييية ونيييييي  العسيييييومي  يييييال  الليييييياء، تحييييييا  ملييييي  البحيييييريح

الجمهورييييييية وتمنياتييييييش للخييييييعب العراقييييييي بييييييدوان التيييييييدن واالزدهييييييار، فيمييييييا حملييييييش رئيييييييس الجمهورييييييية تحياتييييييش 

 وتمنياتيييييييييييش لملييييييييييي  البحييييييييييييريح بال يييييييييييحة والتوفيييييييييييييق وللخيييييييييييعب البحرينييييييييييييي دوان الر ييييييييييياء والنميييييييييييياء".

للمكتمر البرلمييييييياني، ووديييييييدا "النجاحيييييييا  بريييييييداد ووخييييييياد رئييييييييس البرلمييييييياح العربيييييييي وا مييييييييح العيييييييان باست يييييييافة

واسيييييتعدادت   ييييي  دورت العراق فيييييي ترسييييييخ ا ميييييح والييييي ع يعيييييد رسيييييالة مهمييييية ايييييح تعيييييافي العيييييرا  التيييييي حييهيييييا

البنييييياء فيييييي حسيييييح التعييييياي  والت ييييياهن والعمييييي  حثيثيييييا ميييييع ا خيييييياء وا  يييييدقاء بميييييا يرسيييييي السيييييالن وا ميييييح 

 والتيدن".

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/195039373/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%81%20%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47586/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/358823325/%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%88%D9%85%D9%8A/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/358823325/%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%88%D9%85%D9%8A/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/358823325/%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%88%D9%85%D9%8A/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/100560396/%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/1488748421/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/1488748421/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/1488748421/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A/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/195039373/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%81%20%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47586/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/358823325/%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%88%D9%85%D9%8A/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/358823325/%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%88%D9%85%D9%8A/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/100560396/%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/1488748421/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/1488748421/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/1488748421/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47586/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF/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/2521902727/%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A8%D9%86%20%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89%20%D8%A8%D9%86%20%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A2%D9%84%20%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47586/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF/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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رئيس الوزراء ومدير  ندو  النيد العربي يبحثاح   الحا  الحدومة بالمجا  الم رفي 

 والمالي

بحيييييي  رئيييييييس الييييييوزراء دمحم خيييييييا  السييييييوداني ومييييييدير  ييييييندو  النيييييييد العربييييييي ابييييييد وداليييييية االنبيييييياء العراقييييييية/ 

   الحدومة بالمجا  الم رفي والمالي.الرحمح الحميدع ،اليون ا حد،   الحا

وقييييييا  المدتييييييب اإلاالمييييييي لييييييرئيس مجلييييييس الييييييوزراء فييييييي بييييييياح تليتييييييش وداليييييية ا نبيييييياء العراقييييييية )وا (:  ح" 

رئيييييييس مجلييييييس الييييييوزراء دمحم خيييييييا  السييييييوداني اسييييييتيب ، اليييييييون، مييييييدير اييييييان  ييييييندو  النيييييييد العربييييييي ابييييييد 

 الرحمح الحميدع".

آليييييييا  التعيييييياوح المخييييييتر  فييييييي مجييييييا  دايييييين السياسييييييا  المالييييييية وو يييييياف، ونييييييش" جيييييير   ييييييال  اللييييييياء بحيييييي  

والم ييييييرفية وبنيييييياء اليييييييدرا  البخييييييرية، ومناقخيييييية  طييييييوا  العييييييرا  فييييييي االن ييييييراط بالن ييييييان المييييييالي الييييييدولي، 

ووبيييييرز اإلجيييييراءا  واإل يييييالحا  التيييييي تجريهيييييا الحدومييييية فيييييي مجيييييا  اليطيييييا  الم يييييرفي والميييييالي بميييييا يسيييييهن 

 العرا ".في تعزيز التنمية االقت ادية ب

 

 االطار التنسييي يناق  وو ا  العرا  بح ور السوداني في منز  العامرع

ايييييييد االطييييييار التنسييييييييي، االحييييييد، اجتمااييييييش الييييييدورع فييييييي منييييييز  رئيييييييس تحييييييالف وداليييييية المعلوميييييية اإل بارييييييية/ 

 ال ت  هادع العامرع وبح ور رئيس الوزراء دمحم خيا  السوداني.

"االطيييييار التنسيييييييي اييييييد اجتماايييييش اليييييدورع فيييييي منيييييز  العيييييامرع بح يييييور و دييييير م يييييدر ليييييـ /المعلومييييية/، اح 

اطيييييييراف االطيييييييار وميييييييح  يييييييمنهن رئييييييييس اليييييييوزراء دمحم خييييييييا  السيييييييوداني لمناقخييييييية ا ييييييير التطيييييييورا  الييييييي  

 الساحة ومناق ة م تلف المل ا  المهمة ووو ا  العرا  في جميع المجاال ".

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ina.iq/179230--.html
https://www.ina.iq/179230--.html
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 النيد العربي يبدع استعدادت لدان البن  المردزع العراقي فنيا  وفي مجا  بناء اليدرا 

 

البنييييي  المرديييييزع العراقيييييي فنييييييا   ليييييدان  ابيييييد   يييييندو  النييييييد العربيييييي، الييييييون االحيييييد، اسيييييتعدادت /ال يييييرا  نييييييوز

 وفي مجا  بناء اليدرا .

و دييييير بيييييياح للبنييييي  المرديييييزع العراقيييييي، تليييييي  لال يييييراتح نييييييوز  نسييييي ة منيييييش اح :" لييييي  جييييياء  يييييال  اسيييييتيبا  

ابيييييد اليييييرحمح  محييييياف  البنييييي  المرديييييزع العراقيييييي اليييييي محسيييييح  سيييييمااي  لميييييدير ايييييان  يييييندو  النييييييد العربيييييي

 الحميدع".

ا حثيثييييييية فيييييييي اليييييييدان والمخيييييييور   الليييييييياءوقيييييييا  العيييييييال ،  يييييييال    ح  " يييييييندو  النييييييييد العربيييييييي قيييييييد ن جهيييييييود 

والتيييييييدريب للبنييييييي  المرديييييييزع العراقيييييييي وديييييييوادرت، فيييييييي تن يييييييي  المسيييييييوحا  الميدانيييييييية المتعليييييييية بمكخيييييييرا  

  الخمو  المالي في العرا ".

دايييييين مييييييح جانبييييييش وثنيييييي  الحميييييييدع، اليييييي  دور" البنيييييي  المردييييييزع العراقييييييي فييييييي تييييييداين اميييييي  ال ييييييندو ، و

"اسييييييتعداد ال ييييييندو  لتيييييييدين الييييييدان ال نييييييي وبنيييييياء اليييييييدرا  فييييييي المجيييييياال   ا   سياسيييييياتش وبرامجييييييش"، مبييييييديا  

 ال لة بعم  البن ".

"بيييييدور البنييييي  المرديييييزع العراقيييييي فيييييي  طيييييال  من ييييية الميييييدفواا  )ب نييييي ( فيييييي مجيييييا   دميييييا اخييييياد الحمييييييداوع

  مال ".ترطية المدفواا  للتجار  البينية باست دان م تلف ونوا  الع

ي ييييي َدر وح  البنييييي  المرديييييزع العراقيييييي ا يييييو فااييييي  فيييييي  يييييندو  النييييييد العربيييييي، وي عيييييد  ميييييح ودبييييير المسييييياهميح 

ا مح احتياطياتش ا جنبية لديش.  بيح البنو  المردزية والمكسسا  المالية، ويستثمر جزء 
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 العم  ال  وحد  ال ف ال يلي السيد الحدين يكدد  رور 

وديييييد رئييييييس تييييييار الحدمييييية السييييييد اميييييار الحديييييين، الييييييون ا حيييييد، الييييي   يييييرور  العمييييي   ودالييييية االنبييييياء العراقيييييية/

 ال  وحد  ال ف ال يلي.

وقييييييا  المدتييييييب اإلاالمييييييي للسيييييييد الحدييييييين فييييييي بييييييياح تليتييييييش وداليييييية ا نبيييييياء العراقييييييية )وا (:  ح" رئيييييييس تيييييييار 

الحدييييييين التييييييي  فييييييي مييييييير  قامتيييييش وفييييييدا مييييييح المييييييكتمر العييييييان للدييييييرد ال يلييييييييح برئاسيييييية الحدمييييية السيييييييد امييييييار 

طييييييار  المنييييييدالوع، بح ييييييور المستخييييييار فييييييكاد الييييييي ودبيييييير وابييييييد ال ييييييمد وابيييييياس جييييييوارع والخيييييييخ سييييييتار 

المن ييييييورع".وودد السيييييييد الحدييييييين، بحسييييييب البييييييياح، اليييييي "  ييييييرور  العميييييي  اليييييي  وحييييييد  ال ييييييف ال يلييييييي، 

 مييييييكتمر العييييييان للدييييييرد ال يلييييييييح، وتمنياتييييييش بالموفيييييييية والنجييييييا  فييييييي مسيييييياايش".ودامييييييش الداميييييي  واهتمامييييييش لل

مييييييح جهتييييييش، تطيييييير  المنييييييدالوع" لييييييدور مرجعييييييية السيييييييد الحدييييييين واحت ييييييانها للدييييييرد ال يلييييييييح اليييييي  مييييييد  

تيييييياريخ هيييييي ت العائليييييية الدريمييييييية واهتمامهييييييا بي ييييييايا الدييييييرد ال يليييييييييح، ومعالجيييييية معاناتهييييييا والمدانيييييية الدبيييييييير  

ا المرجعيييييية ليييييد  الديييييرد ال يليييييييح، وااتيييييزازهن الدبيييييير بهيييييا"، دميييييا وقيييييدن المنيييييدالوع" سيييييردا  التيييييي تتمتيييييع بهييييي

م  ييييييال  اييييييح التطييييييورا  وال طييييييوا  الثابتيييييية التييييييي تبناهييييييا المييييييكتمر، فييييييي تن ييييييين ووحييييييد  ال ييييييف ال يلييييييي 

الحتيييييواء وتوحييييييد الييييييو  ال يليييييية، ميييييح وجييييي  نيييييي  حيوقهيييييا دافييييية ومعالجييييية التحيييييديا  التيييييي يواجههيييييا الديييييرد 

 يليوح".ال 

 وفد مح النزاهة العراقية ي    ل  اإلمارا  لتسلن حمدية الجاف

والنيييييي  هيئيييييية النزاهيييييية االتحاديَّيييييية، يييييييون ا حييييييد، وحَّ وفييييييدا  مييييييح دائيييييير  االسييييييترداد فيهييييييا و يييييي   خيييييي ق نيييييييوز/

تَّحيييييييد ف لرييييييير  اسيييييييتدما  اإلجيييييييراءا  اليانونيَّييييييية ا  يييييييوليَّةف تمهييييييييدا  لتسيييييييل   ن لدولييييييية اإلميييييييارا  العربيَّييييييية الم 

المييييييدانيح الليييييي يحا تيييييينَّ  لييييييياء اليييييييب  اليهمييييييا فييييييي ا يييييييان المن ييييييرمة اليييييي  ا را ييييييي اإلماراتيَّيييييية بييييييالطر  

 الدبلوماسيَّة.

تَّهمييييييحا فيييييي  ييييية ب دانييييية الم  ييييد  الهيئييييية فيييييي بيييييياح الييييييون، وحَّ الوفيييييد حمييييي  فيييييي جعبتيييييش المل َّيييييا  الداملييييية ال ا َّ و ودَّ

يييييية، يييييية  بالمييييييدانيح  ق يييييايا فسيييييياد وهييييييدر وا ييييييتالس ا مييييييوا  العامَّ ميييييح تهيييييين  وتحيييييييييا   وقييييييرارا   ق ييييييائيَّة   ا َّ

ة بابيييييي  (TBIديييييي    مييييييح المييييييدير العييييييان ا سييييييبق للم ييييييرف العراقييييييي للتجييييييار  ) ،)حمدييييييية الجيييييياف(، ومييييييدير  ييييييحَّ

 ا سبق.

ودانيييييي  الهيئيييييية قييييييد والنيييييي  فييييييي التاسييييييع مييييييح خييييييباط الجييييييارع اليييييييب  اليييييي  المييييييدير ا سييييييبق للم ييييييـرف 

تَّحيييييـد ف المدانييييية ب حيييييدا   يييييرر بالميييييا  العيييييان العيييييـراقي للتجيييييـار  الييييي   ورا يييييي دوليييييـة اإلميييييارا  العيييييـربيَّة الم 

ا للتجييييييييييار  ) بليييييييييي  ميييييييييييدارت  (TBIوثنييييييييياء تسيييييييييين مها من ييييييييييب المييييييييييدير العييييييييييان للم ييييييييييرف العراقييييييييييي 

 ( مليار دينار  اراقي  .020.500 90،786( مليار دوالر ومريدي، و)788 024 116 1)

مييييييح الخييييييهر الجييييييارع وي ييييييا  وحَّ جهودهييييييا تدلَّليييييي  ب لييييييياء اليييييييب  اليييييي   فيمييييييا دخيييييي   فييييييي الثاليييييي  والعخييييييريح

الميييييدير العيييييان ا سيييييبق ل يييييحة لبابييييي ، اليييييـمداح بعيييييد  ق يييييايا، منيييييـها: رفيييييع فواتييييييـر  يييييرف مسيييييتحيا  الخرديييييـة 

يييييي   لمخييييييـرو  "الييييييديلز  الدمويَّيييييية"  دثيييييير مييييييح ) ن  ا ( مالييييييييح دوالر ومريديييييييف ر يييييين 000 000 6ا ردنيَّيييييية الم 

وافيييييية الييييي  خيييييراء وجهيييييز  ) تلدكهيييييا فيييييي دوح طليييييب احتييييييا  ،  (CRRTتن يييييي  فييييييرا  العييييييد، وقياميييييش بالم 

  الفا  لبنود العيد، و يرهما مح الي ايا المداح بها.

https://www.ina.iq/179226--.html
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 حدومة  قلين دوردستاح تعلح الو و  الت ا  مبدئي مع برداد حو  مخرو  قانوح الموازنة

سيييييتاح، وومييييييد  يييييبا ، ييييييون ا حيييييد، التو ييييي  واليييييح رئييييييس دييييييواح مجليييييس وزراء  قليييييين دورد خييييي ق نييييييوز /

 .2023 ل  ات ا  مبدئي مع الحدومة االتحادية حو  مخرو  قانوح موازنة 

وقيييييا   ييييييبا ، فيييييي بييييييياح ورد لودالييييية خيييييي ق نيييييييوز،  ح "وفيييييد حدوميييييية  قليييييين دوردسييييييتاح اجتميييييع اليييييييون فييييييي 

 برداد، مع رئيس وزراء الحدومة االتحادية دمحم خيا  السوداني".

"بعيييييد التباحييييي  حيييييو  المل يييييا  العاليييييية بييييييح وربيييييي  وبريييييداد، تييييين التو ييييي  الت يييييا  مبيييييدئي حيييييو  وو ييييياف وح 

 "، مخيرا   ل  وح "ا جواء دان   يجابية بيح الطرفيح".2023مخرو  قانوح موارنة 

وتجييييييرع الوفييييييود الدوردييييييية، منيييييي  خييييييهريح، زيييييييارا  مدودييييييية  ليييييي  برييييييداد، للت يييييياو  حييييييو  المسييييييائ  العالييييييية 

ين دوردسيييييييتاح، التيييييييي   اللهيييييييا بيييييييا طراف المعنيييييييية بمل يييييييا  الموازنييييييية وقيييييييانوح الييييييين ط بييييييييح المرديييييييز و قلييييييي

 والراز، والمناف  الحدودية.

واييييياد وفيييييد حدومييييية  قليييييين دوردسيييييتاح الم ييييياو   لييييي  وربيييييي ، ييييييون الثالثييييياء الما يييييي، بعيييييد وح وجييييير  زييييييار  

ح، بخييييي ح المل يييييا  العاليييييية اسيييييتررق  ييييييوميح  لييييي  بريييييداد بهيييييدف حييييي  ال الفيييييا  والي يييييايا العاليييييية بييييييح الجيييييانبي

 .2023وبرزها قانوح الن ط والراز، وموازنة 

ودخيييييي   الحدوميييييية العراقييييييية، قبيييييي  وسييييييبوايح، اييييييح مباخيييييير  وزار  المالييييييية ب ايييييياد   اييييييداد الموازنيييييية العاميييييية 

 دوالر. 100( ولف دينار لد  130وفق سعر ال رف الجديد ) 2023لعان 

 العراقي في فر  سياد  اليانوحالبرلماح العربي يبدع دامش لجهود الي اء 

وخيييييياد رئيييييييس البرلميييييياح العربييييييي ايييييياد  العسييييييومي، ا حييييييد، بييييييدور الي يييييياء العراقييييييي، مبييييييديا   /مييييييوازيح نيييييييوز

 داييييييين البرلمييييييياح العربيييييييي لجهيييييييود الي ييييييياء فيييييييي فييييييير  سيييييييياد  الييييييييانوح وتعزييييييييز مبيييييييدو اسيييييييتيال  الي ييييييياء.

 

ا الييييي  اليا يييييي فيييييائق زييييييداح اسيييييتيب ، و دييييير بيييييياح لمجليييييس الي ييييياء ا الييييي ، وح "رئييييييس مجليييييس الي ييييياء 

رئييييييييس البرلمييييييياح العربيييييييي اييييييياد  ابيييييييد اليييييييرحمح العسيييييييومي، ونائبيييييييش خيييييييعالح الديييييييرين وا ا ييييييياء حنييييييياح 

 ال ييييييييييييييييييتالوع ونييييييييييييييييييا ن الخييييييييييييييييييبلي وا ميييييييييييييييييييح العييييييييييييييييييان المستخييييييييييييييييييار داميييييييييييييييييي  خييييييييييييييييييعراوع".

 

وبحسييييييب البييييييياح، وخيييييياد العسييييييومي، بييييييـ"دور الي يييييياء العراقييييييي اليييييي ع واطيييييي   ييييييور   يجابييييييية اييييييح الي يييييياء 

فيييييي اليييييدو  العربيييييية"، مبيييييديا  "داييييين البرلمييييياح العربيييييي لجهيييييود الي ييييياء فيييييي فييييير  سيييييياد  الييييييانوح وتعزييييييز 

 مبدو استيال  الي اء".
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 الدناني: يجب ابعاد ملف دردو  اح ا حزاب الدردية

ادييييييد المحليييييي  السياسييييييي حسيييييييح الدنيييييياني، االحييييييد، اليييييي   ييييييرور  بييييييياء ملييييييف وداليييييية المعلوميييييية اإل بارييييييية/ 

دردييييييو  بيييييييد الحدوميييييية المردزييييييية واييييييدن السييييييما  ل حييييييزاب الدردييييييية تدييييييرار سيييييييناريو االن  ييييييا  محاف يييييية 

السيييييابق، فيميييييا اديييييد اح الييييييديميراطي يحييييياو  العيييييود  لدردييييييو  ابييييير اخيييييرا  االسيييييياي  فيييييي بعييييي  السيييييييطرا  

 ا منية للمحاف ة.

لدرديييييية فيييييي السيييييابق وقيييييا  الدنييييياني فيييييي حيييييدي  لودالييييية /المعلومييييية/،  ح "السياسيييييا  التيييييي اتبعتهيييييا ا حيييييزاب ا

دانييييييي  تسيييييييتهدف المدونيييييييا  العربيييييييية والتردمانيييييييية وممارسييييييية االق ييييييياء والتهميييييييي  بحيهييييييين"، مخييييييييرا الييييييي  

" ييييييرور  بييييييياء ملييييييف محاف يييييية دردييييييو  بيييييييد الحدوميييييية المردزييييييية واييييييدن السييييييما  ل حييييييزاب الدردييييييية فييييييي 

حييييييييزاب تدييييييييرار سيييييييييناريو االن  ييييييييا  السييييييييابق".وتابع، اح "بيييييييياقي المدونييييييييا  اار يييييييي  وبخييييييييد  سييييييييعي ا 

الدردييييييية محاوليييييية السيييييييطر  اليييييي  دردييييييرو  ابيييييير  ييييييمها اليييييي  محاف ييييييا   قلييييييين دردسييييييتاح"، الفتييييييا اليييييي  اح 

"اييييييود  الميييييييرا  الحزبييييييية للييييييديميراطي يجييييييب اح تدييييييوح بتعهييييييدا  اليييييي  اييييييدن تدييييييرار سياسيييييييا  االاتيييييييا  

وبنييييياء والترهييييييب بحيييييق وا ييييياء بييييياقي المدونيييييا  ا  ييييير ، واالبتعييييياد ايييييح التميييييييز العن يييييرع والييييييومي بييييييح 

المحاف ة".وبخييييييي ح موقيييييييف المدونيييييييا  العربيييييييية ميييييييح ايييييييود  ا حيييييييزاب الدرديييييييية الييييييي  المحاف ييييييية، يبييييييييح اح 

"هنالييييي  رف يييييا وا يييييحا ميييييح جمييييييع المدونيييييا  فيييييي درديييييو  لعيييييود  ا حيييييزاب الدرديييييية السياسيييييية"، مبينيييييا اح 

 "الييييييديميراطي يحيييييياو  العييييييود  اليييييي  دردييييييو  مييييييح  ييييييال  اخييييييرا  االسيييييياي  فييييييي بعيييييي  السيييييييطرا  االمنييييييية

للمحاف يييييية".وداح المتحييييييد  باسيييييين المجلييييييس العربييييييي فييييييي دردييييييو  اييييييزان الحمييييييداني، قييييييد تحييييييد  فييييييي وقيييييي  

سيييييييابق لودالييييييية / المعلومييييييية /،  ح وع ايييييييود  للحيييييييزب اليييييييديميراطي الدردسيييييييتاني الييييييي  المحاف ييييييية ست ييييييياحبها 

 م يييييياهر مسييييييلحة، فيمييييييا ادييييييد اح اييييييود  البييييييارتي سياسييييييية وقومييييييية وطائ ييييييية بامتييييييياز بييييييالن ر اليييييي  ال طابييييييا 

 التي ت در انهن.

 ائتالف المالدي: الدبلوماسية ا مريدية مع برداد خدلية.. ت ر   رادتها بملف التسلي 

النائيييييب ايييييح ائيييييتالف دولييييية الييييييانوح ثيييييائر الجبيييييورع، االحيييييد، اح الوالييييييا  ااتبييييير  ودالييييية المعلومييييية اإل باريييييية/

انهييييييا تسييييييتمر ب يييييير  ارادتهييييييا فييييييي المتحييييييد  تعتبيييييير الدبلوماسييييييية مييييييع العييييييرا  بانهييييييا "خييييييدلية"، فيمييييييا ادييييييد 

 الجانب العسدرع ال  البلد من  بداية د ولهن ال  العرا .

وقييييييا  الجبييييييورع فييييييي حييييييدي  لوداليييييية / المعلوميييييية /،  ح "ومريدييييييا تسييييييتمر ب يييييير  ارادتهييييييا اليييييي  الييييييبالد فييييييي 

المليييييف العسييييييدرع منييييي  د ولهييييييا العيييييرا  ولراييييييية االح"، مخيييييييرا الييييي  اح "جميييييييع الحدوميييييا  تعر يييييي  ل يييييير  

 منة االمريدية اليها في العديد مح المل ا  الحيوية لبرداد".الهي

وتييييييابع، اح "الواليييييييا  المتحييييييد  االمريدييييييية تيييييير  بيييييي ح الدبلوماسييييييية مييييييع برييييييداد خييييييدلية وليييييين تعميييييي  اليييييي  

تطبييهييييييا فييييييي العديييييييد مييييييح المناسييييييبا "، الفتييييييا اليييييي  اح "ا لييييييب الحدومييييييا  التييييييي تسييييييلم  زمييييييان السييييييلطة ليييييين 

 ا  ا مريدية التي تمارسها ا  ير ".تنج  مح ال رو  مح الم رو 

 ح "الهيمنييييية االقت يييييادية ودييييياح اليييييييادع فيييييي ائيييييتالف دولييييية الييييييانوح فا ييييي  ميييييوا ، قيييييا  فيييييي حيييييدي  سيييييابق 

ت يييييياف اليييييي  االحييييييتال  العسييييييدرع اليييييي  العييييييرا ، ديييييي ل  الهيمنيييييية االجتمااييييييية اييييييح طريييييييق بعيييييي  المن مييييييا  

حريدهيييييا بييييييح فتييييير  وو ييييير  ا ا ميييييا حاولييييي  الحدومييييية التعاقيييييد ميييييع خيييييردا  التابعييييية لواخييييينطح والتيييييي تييييييون بت

  ير االمريدية سواء دان  المانية وو مح خر  وسيا".
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 الرئيس اإليراني لوزير الدفا : يجب اح ال تدوح ورا ي العرا  مبدو للت مر  د جيرانش

اسيييييتيبالش وزيييييير اليييييدفا  ثابييييي  وديييييد اليييييرئيس اإليرانيييييي ابيييييراهين رئيسيييييي، ا حيييييد،  يييييال  ودالييييية بريييييداد الييييييون/ 

 العباسي، انش "يجب ال  ورا ي العرا  وال تدوح مبدو للت مر وو تهديد  د جيرانش".

وحسيييييييب بيييييييياح لمدتيييييييب الرئاسييييييية اإليرانيييييييية، و يييييييف رئيسيييييييي، حيييييييدود  ييييييييراح والعيييييييرا  بيييييييـ"حدود  يييييييداقة 

لييييييدفا  ثابيييييي  فيمييييييا واييييييرب وزييييييير اوتعيييييياوح" مبينييييييا اح ايييييييراح "تن يييييير فييييييي ومييييييح العييييييرا  د منهييييييا ال اص".

العباسييييييي فييييييي هيييييي ا االجتمييييييا  اييييييح تيييييييديرت لييييييدان  يييييييراح الداميييييي  للخييييييعب العراقييييييي  ييييييال  احييييييتال  داايييييي  

وفي  را ييييييي اراقييييييية، وقييييييا :  ح برييييييداد لييييييح تسييييييم  للعنا يييييير االنتهازييييييية بتهديييييييد الحييييييدود وومييييييح البلييييييديح".

را  فييييييي ا وقييييييا   خييييييار   ليييييي  الييييييدان اليييييي ع تيدمييييييش الجمهورييييييية اإلسييييييالمية اإليرانييييييية لحدوميييييية وخييييييعب العيييييي

مح جانبيييييش، قيييييا  ال يييييعبة، طاليييييب وزيييييير اليييييدفا  "باسيييييتمرار هييييي ا اليييييدان فيييييي  يييييروف  اييييياد   اميييييار العيييييرا ".

اليائييييييد العييييييان للجييييييي  االيرانييييييي اللييييييواء سيييييييد ابييييييدالرحين موسييييييوع  ييييييال  اسييييييتيبا  وزييييييير الييييييدفا ، اح الييييييدو  

 سيييييو  نهيييييب ثرواتها"حسيييييب تعبييييييرتالرربيييييية التيييييي تييييي تي الييييي  المنطيييييية ب ريعييييية ارسييييياء االميييييح فيهيييييا، ال ترييييييد 

وادييييييد بيييييياح "ا مييييييح االقليمييييييي ال يمدييييييح اسييييييتيرادت وانمييييييا يتحيييييييق بواسييييييطة الييييييدو  االقليمييييييية وانطالقييييييا مييييييح 

واارب قائييييييد الجييييييي  االيرانييييييي اييييييح سييييييعادتش بهيييييي ا اللييييييياء، دمييييييا نييييييوت باالوا يييييير الوثيييييييية طاقييييييا  خييييييعوبها".

نحييييييح سيييييينب   ق ييييييار  جهييييييدنا بهييييييدف تطييييييوير بيييييييح الخييييييعبيح االيرانييييييي والعراقيييييييف وادييييييد اللييييييواء موسييييييوع :"

 العرا  وترسيخ االزدهار واالمح في ه ا البلد".

مييييييح ال ييييييباط العييييييراقييح فييييييي  6وحييييييو  التعيييييياوح بيييييييح الجيخيييييييح االيرانييييييي والعراقييييييي، اخييييييار اليييييي  اسييييييتيبا  

ول يييييي  اليييييي  اح "هييييييكالء ال ييييييباط اييييييادوا اليييييي  جامعيييييية )دافييييييوس( لليييييييياد  واالرديييييياح التابعيييييية للجييييييي  االيراني".

طيييييالب آ يييييريح الييييي يح يوا يييييلوح الدراسييييية فيييييي جامعييييية دافيييييوس  8العيييييرا  بعيييييد الت ييييير ، وهنيييييا  دفعييييية ميييييح 

 اي ا".

 مطابخ ميدانية اراقية لمندوبي الزلزا  في جبلة السورية

و ييييييي   لييييييي  مدينييييييية جبلييييييية السيييييييورية متطوايييييييوح اراقييييييييوح، ووقييييييياموا مطيييييييابخ  / يييييييحي ة تخيييييييريح السيييييييورية

ويييييييان، حسييييييب اليييييييائن ب امييييييا  السيييييي ار  العراقييييييية  10يوميييييييا لمييييييد   آالف وجبيييييية   ائييييييية 10ميدانييييييية لتيييييييدين 

 ياسيح خريف الحجيمي.

ووخييييييار الحجيمييييييي وي ييييييا  ليييييي  و ييييييو  قافليييييية مسيييييياادا    ائييييييية قادميييييية مييييييح مدينيييييية دييييييربالء  ليييييي  مدينيييييية 

 خاحنة محملة بمواد   اثية للمت رريح مح الزلزا . 80الال قية ت ن نحو 

هييييييييا  وو ا ميييييييرا  المزمنيييييييية   ييييييييافة  لييييييي  خيييييييياحنة محمليييييييية ول ييييييي   ليييييييي  و ييييييييو  ودويييييييية م يييييييييود  يحتاج

 بالدراسي المتحردة للمر  ، ودميا  مح حليب ا ط ا  والح ا ا .
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 دااخيا  بينهن قيادع "بارز جدا " 71 ال  اختبادا  في االنبار.. ميت  

الييييييون ا حيييييد، واليييييح النييييياطق باسييييين اليائيييييد العيييييان للييييييوا  المسيييييلحة، الليييييواء يحيييييي  رسيييييو ،  السيييييومرية نييييييوز/

 دااخيا  بينهن قيادع "بارز جدا " في اداخا  ب حراء محاف ة االنبار. 17ميت  

سييييييلحةية نيييييييوزالسييييييومر و ديييييير رسييييييو  فييييييي بييييييياح ورد لييييييـ دمحم  ، ونييييييش "بتوجيييييييش مييييييح اليائييييييد العييييييان لليييييييوا  الم 

دافحيييييية اإلرهيييييييـاب، خيييييير  وبطييييييا  جهييييييياز ، وب خييييييراف مباخييييييير مييييييح خيييييييا  السييييييوداني قبيييييي  رئييييييييس جهيييييياز م 

دافحييييية اإلرهيييييـاب بواجيييييب فجييييير الييييييون ا حيييييد لمطيييييارد  ا يييييابا  دااييييي  اإلرهابيييييية فيييييي اداخيييييا  ب يييييحراء  م 

حاف ة ا نبار  ربي البالد".  م 

ان يييييرا   17ووخيييييار  لييييي  وح "وحيييييدا  الجهييييياز اخيييييتبد  ميييييع انا يييييـر ا يييييابا  داايييييـ  وتمدنييييي  ميييييح قتييييي  

ا فييييييييي ا ييييييييابا  دااييييييييي  اإلرهابييييييييية وانا يييييييير قيادييييييييية و  ييييييييير ".ارهابيييييييييا  بييييييييين  هن قيييييييييادع بيييييييييارز جييييييييد 

 

واخييييياد اليائيييييد العيييييان "بجهيييييود وبسيييييالة وخيييييجااة رجيييييا  المهميييييا  ال يييييعبة جهييييياز مدافحييييية االرهييييياب ودييييي  ميييييح 

فيييييي تن يييييي   قيييييياد  العملييييييا  المخيييييتردة سييييياندهن ميييييح ا بطيييييا  فيييييي جهييييياز الم يييييابرا  اليييييوطني العراقيييييي ودييييي ل 

 ه ت العملية البطولية".

 

 الهجما  الداميةديال .. قو  امنية تحبط "ددة اخائرية" في منطية 

وفيييياد م ييييدر ومنييييي فييييي ديييييال  باحبيييياط دديييية اخييييائرية حيييياو  تن ييييي ها مسييييلحوح فييييي منطييييية البييييو  خيييي ق نيييييوز/

 بالي في اطراف ق اء ال الص.

ووبليييي  الم يييييدر ودالييييية خييييي ق نييييييوزف اح "قيييييو  ميييييح الجيييييي  والحخيييييد منيييييع مسيييييلحي اخيييييائر قيييييدموا ميييييح  يييييار  

التابعييييية لي ييييياء ال يييييالص ردا الييييي  حادثييييية قريييييية الجيايلييييية دييييييال  لتن يييييي  ددييييية اخيييييائرية فيييييي قريييييية البيييييو بيييييالي 

  حايا وم ابيح". 10التي  ل   

واديييييييد الم يييييييدرف اح "قيييييييوا  ا ميييييييح منعييييييي  المسيييييييلحيح واجبيييييييرتهن الييييييي  االنسيييييييحاب وانتخييييييير  فيييييييي محييييييييط 

 قرية البو بالي لتعزيز الحماية ا منية".

اء ومنييييييية مخييييييحونة بعييييييد مجييييييزرتيح وتسييييييود قريتييييييي البييييييو بييييييالي والجيايليييييية التابعتيييييياح لي يييييياء ال ييييييالص وجييييييو

 طال  اليريتيح وسط اتهاما  ب لو  متورطيح في الهجما  مح سداح اليريتيح.

 

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/3172448392/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/3172448392/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/3172448392/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/3370664199/%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9/ar/
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 الرخيد ي ع آلية جديد  لبيع الدوالر للمسافريح وبالسعر الرسمي

 

االييييييح م ييييييرف الرخيييييييد ،اليييييييون االحييييييد، اييييييح و ييييييع الييييييية جديييييييد  لبيييييييع الييييييدوالر للمسييييييافريح  /ال ييييييرا  نيييييييوز

 االثنيح اليونوالتي ستبدو مح 

و دييييير المدتيييييب ا االميييييي للم يييييرف فيييييي بيييييياح تليتيييييش ل ال يييييرا  نييييييوز  اح "الم يييييرف دايييييا دافييييية المسيييييافريح 

اليييييدوالر ميييييح فييييير  مطيييييار  مراجعييييية ال يييييرو  التيييييي    ييييي  الييييييدا  المبلييييي  باليييييدينار العراقيييييي وميييييح ثييييين اسيييييتالن

 برداد الدولي )ح را(".

وال يييييييرو  هي)ار يتيييييييش/ الملعيييييييب/  ( سيييييييااة ميييييييح موايييييييد السييييييي ر٤٢وا ييييييياف ،اح "االييييييييدا  يديييييييوح  يييييييال  )

 االمان االا ن/ المحمودية/ البيا / الم موح/دجلة/ ثور  العخريح/ الخعلة/ الدرخ(

 

 مليوح دوالر 711ارت ا  مبيعا  المردزع العراقي  دثر مح 

مبيعيييييا  البنييييي  المرديييييزع العراقيييييي ميييييح اليييييدوالر، الييييييون االحيييييد، ارت اايييييا دبييييييرا  سيييييجل ودالييييية بريييييداد الييييييون/ 

 مليونا  ميارنة بيون ال ميس مح االسبو  الما ي. 166 دثر مح 

مليييييييييوح دوالر،  413 162 166بييييييييا  المردييييييييزع  وبحسييييييييب نافيييييييي   بيييييييييع العمليييييييية وتابعتهييييييييا )برييييييييداد اليييييييييون( 

  .413 162 97التحويال  ال  ال ار  )حواال ، ااتمادا ( فيما بل   جمالي 

 مليوح دوالر. 000 000 69دما تو   الناف  ، وح البيع النيدع بل  

 855مالييييييييح و 106ويييييييون ال ميييييييس الما ييييييي، بييييييا  البنيييييي  المردييييييزع  ييييييال  مييييييزادت لبيييييييع وخييييييراء الييييييدوالر، 
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 ال ارجية الم رع يزور سوريا وتردياوزير 

والييييييح المتحييييييد  باسيييييين ال ارجييييييية الم ييييييرية وحمييييييد وبييييييو زيييييييد، وح وزييييييير ال ارجييييييية سييييييام   روسيييييييا اليييييييون/

 االثنيح. اليونخدرع سيزور سوريا وترديا 

وجيييييياء فييييييي بييييييياح ال ارجييييييية الم ييييييرية: " يييييير  السيييييي ير وحمييييييد وبييييييو زيييييييد، المتحييييييد  الرسييييييمي باسيييييين وزار  

فبراييييييير الجييييييارع  27السيييييييد سييييييام  خييييييدرع وزييييييير ال ارجييييييية سيييييييتوجش  ييييييبا   ييييييد االثنيييييييح ال ارجيييييية، بيييييي ح 

 ليييييي  سييييييوريا وترديييييييا، فييييييي زيييييييار  تسييييييتهدف نييييييي  رسييييييالة ت ييييييامح مييييييح م يييييير مييييييع الييييييدولتيح وخييييييعبيهما 

 فبراير الجارع، وال ع  لف  سائر فادحة بدلتا البلديح". 6الخييييح ايب دارثة زلزا  يون 

 ييييير وح يكديييييد وزيييييير ال ارجيييييية فيييييي لياءاتيييييش فيييييي سيييييوريا وتردييييييا الييييي  اسيييييتعداد وتيييييابع البيييييياح: "وميييييح المنت

م ييييييير اليييييييدائن لتييييييييدين ييييييييد العيييييييوح والمسيييييييااد  للمت يييييييرريح فيييييييي المنييييييياطق المندوبييييييية بالبليييييييديح، ووح م ييييييير 

 حدومة وخعبا، ال يمدح وح تت  ر يوما اح مكازر  وخيائها".

 لعسدرية في وودرانيابيرو ... مسير  مكيد  لروسيا في  در  انطال  العملية ا

ن ميييييي  الجالييييييية الروسييييييية وجهييييييا  لبنانييييييية مسييييييير  سيييييييارا  انطلييييييي  مييييييح ومييييييان السيييييي ار   / ليبييييييانوح فييييييايلز

 الروسية في بيرو ، ت ييدا لروسيا بمناسبة مرور اان ال  انطال  العملية العسدرية في وودرانيا.

الروسييييييي، حييييييي  ولييييييي  السيييييي ير وجابيييييي  المسييييييير  خييييييوار  العا ييييييمة بيييييييرو  قبيييييي  وح تنتهييييييي ومييييييان البييييييي  

الروسيييييي ولدسيييييندر روداديييييوف الييييي ع خيييييار  فيييييي المسيييييير  دلمييييية قيييييا  فيهيييييا: "تواجيييييش روسييييييا التحيييييديا  ميييييح 

جديييييييد، فالتحييييييالف الرربييييييي حميييييي  السييييييال  فييييييي وجههييييييا، و هيييييير التهديييييييد النييييييازع انييييييد حييييييدودها، وهيييييي ا ليييييين 

وودد وح تخييييييح  ييييييدها". يمنعهيييييا مييييييح وح تييييييدافع اييييييح م ييييييالحها فييييييي  ييييييروف الحييييييرب العالمييييييية الهجينيييييية التييييييي

العمليييييية العسيييييدرية الروسيييييية التيييييي انطليييييي  قبييييي  ايييييان فيييييي وودرانييييييا تتمييييياه  بخيييييد  تيييييان ميييييع ميثيييييا  ا مييييين 

ول   اليييييي  وح " طييييييط الرييييييرب لهزيميييييية روسيييييييا قييييييد المتحييييييد ، وجيييييياء  ردا اليييييي  التوسييييييع الرربييييييي العييييييدواني.

دثييييييف التعييييياوح ميييييع مع ييييين دو  وحبطييييي ، ودنيييييا قيييييادريح الييييي  حمايييييية اقت يييييادنا وتعزييييييز قيييييدراتنا العسيييييدرية وت

العالن".وخيييييدد الييييي  وح "روسييييييا ليييييح تنحيييييرف ايييييح مسيييييارها وسيييييتتيدن بثيييييية وثبيييييا  وسيييييتدافع ايييييح حيهيييييا فيييييي 

البييييييياء دوليييييية قوييييييية ومردييييييزا رائييييييدا فييييييي ن ييييييان دولييييييي ايييييياد  ومتعييييييدد ا قطاب".ووخييييييار  ليييييي  وح الجاليييييييا  

عزيييييييز العييييييادا  والتياليييييييد الروسييييييية تخييييييد  ان ييييييرا مهمييييييا فييييييي الترلييييييب اليييييي  التحييييييديا  حييييييي  تسيييييياهن فييييييي ت

والثيافييييييييية الروسيييييييييية المحبييييييييية للسيييييييييالن فيييييييييي ال يييييييييار ، وتت يييييييييد  للروسيييييييييوفوبيا التيييييييييي يسيييييييييع  لزراهيييييييييا 

الررب.ول يييييي   ليييييي  ونييييييش اليييييي  اليييييير ن مييييييح محيييييياوال   ييييييرب االقييييييا  ال ييييييداقة الروسييييييية اللبنانييييييية  ال ونهييييييا 

 سية بيح البلديح.وثبت  متانتها، وسنحت   قريبا بال در  الثمانيح لييان العالقا  الدبلوما

ووخييييييار  ليييييي  تمي ييييييز الجالييييييية الروسييييييية فييييييي لبنيييييياح بدرجيييييية االييييييية مييييييح المسييييييكولية والت ييييييامح، معربييييييا اييييييح 

تييييييديرت لمواق هييييييا، مكديييييدا وح دايييييين الجالييييييا  الروسييييييية واالهتميييييان بهييييييا يت يييييدر وولويييييييا  السياسييييية ال ارجييييييية 

 الروسية.
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 مدارس البنا  في البالد  يراح: املية تسمين لمئا  التلمي ا  في محاولة إل ال 

فييييييي ا خييييييهر ا  ييييييير ، بتسييييييمين مئييييييا   قاليييييي  هيئيييييية  ييييييحية  يرانييييييية ا حييييييد  ح  وخ ا ييييييا  قيييييياموا/ ٤٢فييييييرانس 

التلميييييي ا  فيييييي قييييين،  حيييييد  ودبييييير الميييييدح اإليرانيييييية الميد سييييية، و لييييي  فيييييي محاولييييية إل يييييال  ميييييدارس البنيييييا . 

وفييييييا  الخييييييابة مهسييييييا ومينييييييي فييييييي  ووقعيييييي  هيييييي ت الحادثيييييية بينمييييييا دانيييييي   يييييييراح تخييييييهد حرديييييية احتجييييييا  منيييييي 

 ويلو /سبتمبر الما ي، بعد ويان ال  ااتيالها مح قب  خرطة ا  ال .

 يييييال  ا خيييييهر الما يييييية، وخييييي اص فيييييي  ا حيييييد ايييييح امليييييية تسيييييمين قيييييان بهيييييا  ييييييراح دخييييي   هيئييييية  يييييحية فيييييي

حيييييق مئيييييا  التلميييييي ا  بمدينييييية قيييييين وهيييييي واحيييييد  ميييييح ودبييييير المييييييدح اإليرانيييييية الميدسييييية.ومن  نهايييييية تخييييييريح 

ن فييييييي الجهيييييياز التن  سييييييي لمئييييييا  الثيييييياني/نوفمبر الما ييييييي، تحييييييدث  وسييييييائ   اييييييالن م حلييييييية اييييييح حيييييياال  تسييييييم 

ال تييييييا  الليييييواتي ينييييياهز اميييييرهح اخييييير سييييينوا  فيييييي ميييييدارس قييييين وسيييييط اليييييبالد. وتييييين   د يييييا  ايييييدد مييييينهح  لييييي  

يييييييع ا هيييييييالي فيييييييي  خيييييييباط/فبراير وميييييييان مجليييييييس المدينييييييية ليييييييـ "المطالبييييييية  14المستخييييييي   ل تييييييير  وجيز .وتجم 

اء " رنيييييييا" الرسيييييييمية.وفي الييييييييون التيييييييالي، واليييييييح بتو ييييييييحا " ميييييييح قبييييييي  السيييييييلطا ، بحسيييييييب ودالييييييية ونبييييييي

المتحييييييد  باسيييييين الحدوميييييية الييييييي بهييييييدورع جهرمييييييي وح  "وزارتييييييي االسييييييت بارا  والتعلييييييين تتعاونيييييياح" لدخييييييف 

ن.وو ييييياف  ودالييييية " رنيييييا" ونيييييش اييييييب هييييي ا التحيييييييق، "وديييييد نائيييييب وزيييييير ال يييييحة ييييييونس بنييييياهي  م يييييدر التسم 

يييييي دا".دما وخييييييار بنيييييياهي  ليييييي  ون ييييييش "تبييييييي ح وح  بعيييييي  بخييييييد   ييييييمني ا حييييييد، وح  تسييييييمين طييييييالب قيييييين ديييييياح متعم 

ا فييييييراد يريييييييدوح   ييييييال  جميييييييع المييييييدارس، و  و ييييييا  مييييييدارس البنييييييا ". مييييييح دوح وح يييييييتن  اإلاييييييالح اييييييح 

 وع ااتياال .

 وميردا وولمانيا وبولندا تبح  ب جراء مناورا  اسدرية مختردة

وبييييييرليح ووارسييييييو تبحيييييي  فييييييي  جييييييراء والييييييح وزييييييير الييييييدفا  ا لميييييياني ح واخيييييينطح / سييييييداع نيييييييوز اربييييييية

منيييييياورا  اسييييييدرية مخييييييتردة قريبييييييا فييييييي بولنييييييدا فييييييي  طييييييار حلييييييف خييييييما  ا طلسييييييي، فييييييي مواجهيييييية التهديييييييد 

 الروسي ال  الجبهة الخرقية.

وقييييييا  الييييييوزير بييييييوريس بيسييييييتوريوس فييييييي ت ييييييري  للهيئيييييية العاميييييية للبيييييي  اإل ااييييييي فييييييي جمهورييييييية ولمانيييييييا 

را" بهييييي ا الخييييي ح، لدن يييييش وخيييييار  لييييي  ونيييييش لييييييس ب يييييدد ت دييييييدها "فيييييي االتحاديييييية " ييييييش آرد دع"  ح "هنيييييا  وفديييييا

 الوق  الراهح" وو  اطاء مزيد مح الت ا ي .

ده ت فييييييي بلييييييد محييييييا   ودرانيييييييا،   ا مييييييا منيييييياورا  اسييييييدرية مخييييييتردة وخييييييد د بيسييييييتوريوس اليييييي  وح فديييييير 

و"وي ييييييا  ليييييي  )الييييييرئيس  حلييييييف خييييييما  ا طلسييييييي وجرييييييي ، سييييييتوجش رسييييييالة "فييييييي  اييييييية الو ييييييو "  ليييييي 

ييييييش رسيييييييالة  الروسييييييي فالديمييييييير( بوتيح".ووو ييييييي  الييييييوزير ا لمييييييياني وح هيييييي ت المنييييييياورا  مييييييح خييييييي نها وح توج 

بعييييييد ميييييح وح يديييييوح بال يييييعف الييييي ع دييييياح يعتييييييدت منييييي  زميييييح" اليييييرئيس  حليييييف خيييييما  ا طلسييييييوا يييييحة  ح "

  وح التدتييييي  "وقيييييو  وودثييييير اتحيييييادا بدثيييييير مميييييا دييييياح الييييييش العيييييان الما يييييي"، وع قبييييي  خيييييح  الروسيييييي، ووو ييييي

 .2022روسيا هجومها ال  وودرانيا في فبراير 

https://www.france24.com/ar/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7/20230222-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9&contentId=1600632
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AD%D9%84%D9%81+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3%D9%8A&contentId=1600632
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AD%D9%84%D9%81+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3%D9%8A&contentId=1600632
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