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إبراهيم  لسيد رئيس اتحاد البرلمان العربي رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي يستقبل السيد ا

 بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري 

https://iq.parliament.iq/arabipu/ 

 

السععيد  رئععيس البرلمععان العراقععي محمععد الحلبوسععي اسععتقبل رئععيس اتحععاد البرلمععان العربععي  موقععم مجلععس النععوا /

 . السيد إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري

 

 

 

https://iq.parliament.iq/arabipu/
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رئيس اتحاد البرلمان العربي رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي يستقبل  موقم مجلس النوا /  

 السيد سلطان سعيد عبد هللا البركاني رئيس مجلس النوا  اليمنى 

https://iq.parliament.iq/arabipu / 

السععيد  رئععيس البرلمععان العراقععي محمععد الحلبوسععي اسععتقبل رئععيس اتحععاد البرلمععان العربععي وقععم مجلععس النععوا /م

   . سلطان سعيد عبد هللا البركاني رئيس مجلس النوا  اليمنى

 

 

 

 

https://iq.parliament.iq/arabipu/
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رئععيس اتحععاد البرلمععان العربععي رئععيس البرلمععان العراقععي محمععد الحلبوسععي يسععتقبل السععيد عقيلعع  

 صالح عيسى رئيس مجلس النوا  الليبي

https://iq.parliament.iq/arabipu/ 

 

السععيد  رئععيس البرلمععان العراقععي محمععد الحلبوسععي اسععتقبل رئععيس اتحععاد البرلمععان العربععي  مجلععس النععوا / مموقعع 

 .عقيل  صالح عيسى رئيس مجلس النوا  الليبي

 

https://iq.parliament.iq/arabipu/
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رئععيس اتحععاد البرلمععان العربععي رئععيس البرلمععان العراقععي محمععد الحلبوسععي يسععتقبل السععيد حسععن 

 بن عبد هللا الغانم رئيس مجلس الشورى القطري

https://iq.parliament.iq/arabipu/ 

 

السععيد  رئععيس البرلمععان العراقععي محمععد الحلبوسععي اسععتقبل رئععيس اتحععاد البرلمععان العربععي  موقععم مجلععس النععوا /

 .لغانم رئيس مجلس الشورى القطريحسن بن عبد هللا ا

 

 

 

 

https://iq.parliament.iq/arabipu/
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رئععيس اتحععاد البرلمععان العربععي رئععيس البرلمععان العراقععي محمععد الحلبوسععي يسععتقبل السععيد صععقر 

 باش رئيس المجلس الوطني االتحادي اإلماراتيغ

https://iq.parliament.iq/arabipu/ 

 

السععيد  رئععيس البرلمععان العراقععي محمععد الحلبوسععي رلمععان العربععي اسععتقبل رئععيس اتحععاد الب  /موقععم مجلععس النععوا

 .صقر غباش رئيس المجلس الوطني االتحادي اإلماراتي

 

 

 

 

 

https://iq.parliament.iq/arabipu/
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رئععيس اتحععاد البرلمععان العربععي رئععيس البرلمععان العراقععي محمععد الحلبوسععي يسععتقبل الشععي  عبععد 

 هللا بن محمد آل الشي  رئيس مجلس الشورى السعودي

https://iq.parliament.iq/arabipu/ 

 

يس البرلمععععان العراقععععي محمععععد رئعععع   اسععععتقبل رئععععيس اتحععععاد البرلمععععان العربععععي  موقععععم مجلععععس النععععوا /

 .  عبد هللا بن محمد آل الشي  رئيس مجلس الشورى السعوديالشي الحلبوسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://iq.parliament.iq/arabipu/
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 رئيس مجلس الشورى السعودي يصل الى بغداد

https://ninanews.net/Website/News/Details?key=1036493 

 

 

السعععودي للمشععارك  وصععل الععى بغععداد الشععي  عبععد هللا بععن محمععد آل الشععي  رئععيس مجلععس الشععورى  /نينععا بغععداد/

 .لالتحععععععععععاد البرلمععععععععععاني العربععععععععععي العععععععععع ي سععععععععععيعقد غععععععععععدا  ععععععععععي بغععععععععععداد 34بععععععععععالم تمر 

 

 ن العربي رئيس مجلس النوا  محمد الحلبوسي.غداد رئيس اتحاد البرلماوكان باستقباله بمطار ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://images.weserv.nl/?url=ninanews.net/Uploads/Images/2023/2/1036493-67802b89-1a71-46bb-8b0b-32f91ad7e35c.jpg&t=absolute
https://ninanews.net/Website/News/Details?key=1036493
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 المندالوي ي كد موقف العراق الثابت تجاه القضي  الفلسطيني   

.html--https://www.ina.iq/179084 

أكعععد النائععع  ااول لعععرئيس مجلعععس النعععوا  محسعععن المنعععدالوي  اليعععوم الجمعععع   موقعععف  /وكالععع  اانبعععاا العراقيععع 

تجععاه القضععي  الفلسععطيني  وحععا الشععع  الفلسععطيني  ععي إقامعع  دولعع  مسععتقل  عاصععمت ا العععراق الثابععت والععدائم 

 .القدس الشريف

)واع(  أن" المنعععدالوي اسعععتقبل و كعععر المكتععع  اإلعالمعععي للنائععع  ااول لعععرئيس مجلعععس النعععوا   عععي بيعععان تلقتعععه 

رئعععيس المجلعععس العععوطني الفلسعععطيني روحعععي أحمعععد  تعععوا والو عععد النيعععابي المرا عععا لعععه"  ال تعععا إلعععى  أن" 

عمعععال المععع تمر الرابعععم والثالثعععين لالتحعععاد المنعععدالوي رحععع  بعععرئيس الو عععد الفلسعععطيني الععع ي سيشعععار   عععي أ

 ."البرلمععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععاني العربععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععي

وأكعععد المنعععدالوي  بحسععع  البيعععان " موقعععف الععععراق الثابعععت والعععدائم تجعععاه القضعععي  الفلسعععطيني  وحعععا الشعععع  

الفلسعععطيني  عععي إقامععع  دولععع  مسعععتقل  عاصعععمت ا القعععدس الشعععريف  وأهميععع  االسعععتفاد  معععن تواجعععد البرلمانعععات 

 ."عزيز التعاون وتحقيا تطلعات ومصالح الشعو العربي  المشارك  لت

 

 

 

https://www.ina.iq/179084--.html
https://www.ina.iq/179084--.html
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 المندالوي ووفد بحريني يؤكدان أهمية إنجاح مؤتمر االتحاد البرلماني العربي 

https://www.alsumaria.tv/news/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/448556/%D

-%85%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%8A8%A7%D9%84%D9

-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%88%D9%88%D9%81%D8%AF

-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF%D8%A7%D9%86

-%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9

-%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD

%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1 

اكععد النائعع  االول لععرئيس مجلععس النععوا   محسععن المنععدالوي  اليععوم الجمععع  و الو ععد البحرينععي  السععومري  نيععوز/

 .برئاس  عبد النبي سلمان أهمي  إنجاا م تمر االتحاد البرلماني العربي

  عبععد النبععي سععلمان   أن االخيععر" اسععتقبل رئععيس الو ععد البحرينععيو كععر المكتعع  االعالمععي للمنععدالوي  ععي بيععان

 ."والو عععععععععععععد المرا عععععععععععععا لعععععععععععععه معععععععععععععن اعضعععععععععععععاا مجلعععععععععععععس النعععععععععععععوا  والشعععععععععععععورى

 

واضعععاف البيعععان ان "المنعععدالوي رحععع  بعععرئيس الو عععد البحرينعععي الععع ي سيشعععار   عععي أعمعععال المععع تمر الرابعععم 

 ."( من الش ر الجاري٢٦-٢٣من الفتر  ) العراق البرلماني العربي ال ي يستضيفه  والثالثين لالتحاد

 

 

https://www.alsumaria.tv/news/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/448556/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%88%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7
https://www.alsumaria.tv/news/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/448556/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%88%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7
https://www.alsumaria.tv/news/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/448556/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%88%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7
https://www.alsumaria.tv/news/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/448556/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%88%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7
https://www.alsumaria.tv/news/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/448556/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%88%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7
https://www.alsumaria.tv/news/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/448556/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%88%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7
https://www.alsumaria.tv/news/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/448556/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%88%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7
https://www.alsumaria.tv/Entity/3440522135/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A%20%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47585/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/ar/
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 المندالوي ي كد أهمي  إنجاا م تمر االتحاد البرلماني العربي واستثماره لتعزيز العالقات

.html--https://www.ina.iq/179080 

 

أكعععد النائععع  ااول لعععرئيس مجلعععس النعععوا  محسعععن المنعععدالوي  اليعععوم الجمعععع   أهميععع   /وكالععع  اانبعععاا العراقيععع 

إنجعععاا مععع تمر االتحعععاد البرلمعععاني العربعععي واسعععتثماره لتعزيعععز العالقعععات وتبعععادل الخبعععرات بعععين البرلمانعععات 

 .المشارك 

)واع(  أن "المنعععدالوي اسعععتقبل و كعععر المكتععع  اإلعالمعععي للنائععع  ااول لعععرئيس مجلعععس النعععوا   عععي بيعععان تلقتعععه 

 ."رئعععيس الو عععد البحرينعععي عبعععد النبعععي سعععلمان والو عععد المرا عععا لعععه معععن أعضعععاا مجلعععس النعععوا  والشعععورى

ضععاف  أن "النائعع  ااول رحعع  بععرئيس الو ععد البحرينععي العع ي سيشععار   ععي أعمععال المعع تمر الرابععم والثالثععين وأ

 ."معععن الشععع ر الجعععاري 26العععى  23لالتحعععاد البرلمعععاني العربعععي الععع ي يستضعععيفه الععععراق معععن الفتعععر  معععن 

ت وتبععادل الخبععرات بععين وأكععد المنععدالوي بحسعع  البيععان  علععى "أهميعع  إنجععاا المعع تمر واسععتثماره لتعزيععز العالقععا

 ." ضالً عن تنسيا المواقف  ي الملفات والقضايا التي تخدم الشعو  العربي   البرلمانات المشارك  

 

 

https://www.ina.iq/179079--.html
https://www.ina.iq/179080--.html
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 الشوابك : متفائلون بمخرجات م تمر اتحاد البرلمان العربي  ي بغداد  

.html--https://www.ina.iq/179080 

أكععد اامععين العععام التحععاد البرلمانععات العربيعع   ععائز الشععوابك   اليععوم الجمععع   جاهزيعع   /وكالعع  اانبععاا العراقيعع 

غععداً   يمععا أعععر  عععن تفا لععه بمخرجععات المعع تمر  34العععراق ال تتععاا معع تمر اتحععاد البرلمععان العربععي بدورتععه 

  .المنعقد  ي بغداد

التحعععاد  34)واع(: إن" يعععوم غعععد السعععبت سعععيكون اال تتعععاا الرسعععمي لمععع تمر ع وقعععال الشعععوابك   عععي تصعععريح لععع 

 ."البرلمانعععععععات العربيععععععع "  مبينعععععععا  أن" جميعععععععم االسعععععععتعدادات معععععععن الجانععععععع  العراقعععععععي جعععععععاهز 

ت العربيععع  اليعععوم  معربعععا ععععن تفا لعععه بمخرجعععات وأضعععاف  أنعععه" سعععيختتم وصعععول جميعععم ر سعععاا البرلمانعععا

  ."المعععععععععععععع تمر  متوقعععععععععععععععاً أن تكععععععععععععععون مميععععععععععععععز  و ععععععععععععععوق مسععععععععععععععتوى الطمععععععععععععععوا

وتععابم  أن" أعضععاا اللجنعع  التنفي يعع  لععدي م رغبعع   ععي تطععوير عمععل االتحععاد وتفعيلععه والتركيععز علععى القضععايا  ات 

 ."االهتمام المشتر  بين الدول العربي 

 

 

 

 

https://www.ina.iq/179080--.html
https://www.ina.iq/179080--.html
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 اعا للجن  التنفي ي  الدور  الحادي  والثالثين  ي بغداد االتحاد البرلماني العربي يعقد اجتم

  

عقععد االتحععاد البرلمععاني العربععي اليععوم الجمععع  اجتماعععا للععدور  الحاديعع  والثالثععين للجنعع   موقععم مجلععس النععوا /

د محمعععد لتنفي يععع  برئاسععع  النائععع  محمعععد صعععديا محمعععد ممعععثال ععععن رئعععيس االتحعععاد البرلمعععاني العربعععي السعععيا

 .الحلبوسي وبحضور أعضاا الشع  البرلماني  للدول العربي  واامين العام لالتحاد معالي  ائز الشوابك 

التكامععل االقتصععادي بععين  ونععاقش االجتمععاع بعععد إقععرار جععدول اعمالععه  مواضععيم اامععن الغعع ائي العربععي وتحقيععا

ي لالمععن الغععع ائي ومواج ععع  التحعععديات التعععي ركعععز اقليمععع الععدول االعضعععاا وتبعععادل االحتياجعععات الغ ائيعع  وإنشعععاا م

عكسععت ا جائحعع  كورونععا والحععر  الروسععي  االوكرانيعع    ضععال عععن بحععم تفعيععل دور الدبلوماسععي  العربيعع  للععد اع 

 .عن المواقف العريب   ي المحا ل الدولي 

الععى التطععرق  االجتمععاع علععى القضععي  الفلسععطيني  باعتبارهععا المحععور الرئيسععي لالهتمععام العربععي  إضععا   كععزور

 .لعدد من المواضيم التي تخص عمل االتحاد البرلماني العربي
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 دول عربي  تشيد بالعراق: يلع  دورا محوريا  ي تعزيز العالقات العربي  

 

//www.alsumaria.tv/news/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/448536/%Dhttps:

-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-8%AF%D9%88%D9%84

-%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D8%AF

-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82

-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D9%8A%D9%84%D8%B9%D8%A8

-%D9%81%D9%8A-9%8A%D8%A7%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%D

%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2 

 

تحععدم عععدد مععن المسعع ولين العععر   اليععوم الجمععع   عععن دور العععراق  ععي المنطقعع  العربيعع    /السععومري  نيععوز 

 .كمعععععععا أكعععععععدوا انعععععععه يلعععععععع  دورا محوريعععععععا  عععععععي تعزيعععععععز العالقعععععععات بعععععععين البلعععععععدان العربيععععععع 

 

 – 23  أعمعععال المععع تمر الرابعععم والثالثعععين لالتحعععاد البرلمعععاني العربعععي معععن الفتعععر  )بغعععداد وتستضعععيف العاصعععم 

  .( من الش ر الحالي26

يلععع  دورا محوريععا  ععي تعزيععز العالقععات بععين  العععراق" ان ميشععيل موسععى وقععال عضععو مجلععس النععوا  اللبنععاني 

 .البلدان العربي 

 

https://www.alsumaria.tv/news/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/448536/%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D9%84%D8%B9%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7
https://www.alsumaria.tv/news/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/448536/%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D9%84%D8%B9%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7
https://www.alsumaria.tv/news/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/448536/%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D9%84%D8%B9%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7
https://www.alsumaria.tv/news/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/448536/%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D9%84%D8%B9%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7
https://www.alsumaria.tv/news/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/448536/%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D9%84%D8%B9%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7
https://www.alsumaria.tv/news/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/448536/%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D9%84%D8%B9%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7
https://www.alsumaria.tv/news/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/448536/%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D9%84%D8%B9%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7
https://www.alsumaria.tv/Entity/47586/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/126310/%D9%85%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D9%84%20%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47585/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/ar/
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  ي بغداد ويقر توصيات ا  30االتحاد البرلماني العربي يختتم اعمال دور  الع 

 

https://www.alsumaria.tv/news/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/448527/%D

-8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF

-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A

-8%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A

-%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D9%85

-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84

%D9%81-30-%D8%A7%D9%84%D9%80 

 
عقعععد االتحعععاد البرلمعععاني العربعععي  اليعععوم الجمعععع   اجتماععععا السعععتكمال أعمعععال العععدور  الثالثعععين  /السعععومري  نيعععوز

االسععتثنائي  للجنعع  التنفي يعع  برئاسعع  النائعع  محمععد صععديا محمععد ممععثال عععن رئععيس االتحععاد البرلمععاني العربععي 

 .ورئيس مجلس النوا  العراقي

  أن "اامععين العععام لالتحععاد البرلمععاني العربععي  ععائز الشععوابك   و ععي بدايعع  عالميعع   ععي بيععان و كععرت الععدائر  اإل

االتحععاد    جععدد ترحيبععه بالضععيوف وأعضععاا االتحععاد"  معربععا باسععم رئععيسبغععداد اجتمععاع الععدور  المنعقععد   ععي

 ."عن تحياته للجن  التنفي ي  محمد الحلبوسي ورئيس مجلس النوا  البرلماني العربي

https://www.alsumaria.tv/news/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/448527/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%80-30-%D9%81
https://www.alsumaria.tv/news/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/448527/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%80-30-%D9%81
https://www.alsumaria.tv/news/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/448527/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%80-30-%D9%81
https://www.alsumaria.tv/news/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/448527/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%80-30-%D9%81
https://www.alsumaria.tv/news/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/448527/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%80-30-%D9%81
https://www.alsumaria.tv/news/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/448527/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%80-30-%D9%81
https://www.alsumaria.tv/news/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/448527/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%80-30-%D9%81
https://www.alsumaria.tv/Entity/133473/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47586/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/4065255934/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/4065255934/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/1636844048/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%8A/ar/
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االتحاد البرلماني العربي يختتم اعمال اللجن  التنفي ي  للدور  الثالثين االستثنائي   ي بغداد ويقر  

 توصيات ا 

https://iq.parliament.iq/arabipu/ 

 

قععد االتحععاد البرلمععاني العربععي اليععوم الجمععع  اجتماعععا السععتكمال أعمععال الععدور  الثالثععين ع  موقععم مجلععس النععوا /

رئاسعع  النائعع  محمععد صععديا محمععد ممععثال عععن رئععيس االتحععاد البرلمععاني العربععي االسععتثنائي  للجنعع  التنفي يعع  ب

 .ورئيس مجلس النوا  العراقي

ين العععام لالتحععاد البرلمععاني العربععي  ععائز الشععوابك  و ععي بدايعع  اجتمععاع الععدور  المنعقععد  ععي بغععداد  جععدد اامعع  

لبرلمعععاني العربعععي ورئعععيس مجلعععس ترحيبعععه بالضعععيوف وأعضعععاا االتحعععاد  معربعععا باسعععم السعععيد رئعععيس االتحعععاد ا

 .النوا  محمد الحلبوسي عن تحياته للجن  التنفي ي 

والثالثععين لالتحععاد البرلمععاني  وأقععر أعضععاا اللجنعع  التنفي يعع  توصععيات اجتمععاع م ور ع ععا إلععى المعع تمر الرابععم 

عالقعع  االتحععاد العربععي والتععي ضععمت بحععم السععبل لتطععوير عمععل االتحععاد مععن خععالل بحععم االليععات الالزمعع  لتقويعع  

عيععل مععم الم سسععات العربيعع  المعنيعع  بالعمععل العربععي وسععبل تطععوير العالقععات مععم نديرات ععا اإلقليميعع  والدوليعع  وتف

ر اجتماععععات ونشعععاطات وتندعععيم ورش عمعععل متخصصععع  علعععى معععدار الععععام عمعععل اللجعععان الدائمععع  والتنفي يععع  عبععع 

الععوارد  مععن الشععع  البرلمانيعع  الشععقيق  وعرضعع ا  وقيععام اامانعع  العامعع  لالتحععاد بتنسععيا الععردود واالقتراحععات

لدراسععت ا واتخععا   ٢٠٢٣اول مععن عععام علععى الععدور  الثانيعع  والثالثععين للجنعع  التنفي يعع  التععي سععتعقد  ععي النصععف ا

 .زم بشان االال

https://iq.parliament.iq/arabipu/
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و عععي شعععان آليعععات معالجععع  الوضعععم المعععالي لالتحعععاد البرلمعععاني العربعععي أقعععر االجتمعععاع دراسععع  السعععبل والوسعععائل 

مكنعع  لنقععل المقععر الحععالي وعودتععه الععى دمشععا وتقععديم الشععكر الععى الجم وريعع  اللبنانيعع  الشععقيق  الستضععا ت ا الم

د  ات اسععتقرار سياسععي واقتصععادي قععر اإلتحععاد  وإقععرار  ععتح حسععا  بنكععي  ععي إحععدى الععدول ااعضععاا  ععي االتحععام

اللبنععاني للتععدخل لععدى المصععارف  وتكليععف رئاسعع  االتحععاد البرلمععاني العربععي بالتواصععل مععم رئاسعع  مجلععس النععوا 

مطالبعع  الشععع  البرلمانيعع  العربيعع  لحععل القضععي  الماليعع  المتعلقعع  بحسععابات االتحععاد وإيجععاد حععل ل ععا   ضععال عععن 

م التقريعععر الععع ي يتضعععمن االقتراحعععات والتوصعععيات التعععي توصعععلت إلي عععا وتعمعععي ٢٠٢٣لسعععداد مسعععاهمات ا للععععام 

 .لعربي اللجن  على جميم المجالس والبرلمانات ا

كمععا أوصععت اللجنعع  التنفي يعع  باصععدار بيععان يععدين اقتحععام قععوات االحععتالل اإلسععرائيلي  لمدينعع  نععابلس المحتلعع   

تقععديم الشععكر للشعععب  البرلمانيعع   ععي جم وريعع  وارتكاب ععا مجععزر  جديععد  بحععا الشععع  الفلسععطيني  إضععا   الععى 

برلمععاني العربععي ورئععيس مجلععس النععوا  العراقععي العععراق ممثلعع  بمعععالي السععيد محمععد الحلبوسععي رئععيس االتحععاد ال

ي أنشععم مععن أجل ععا ومععن اجععل انجععاا اعمععال علععى الج ععود المب ولعع  لتمكععين االتحععاد مععن تحقيععا ااهععداف التعع 

للععدكتور شععاخوان عبععدهللا نائعع  رئععيس مجلععس النععوا  العراقععي والنائعع  محمععد  اللجنعع  اضععا   الععى تقععديم الشععكر

لعععام لالتحععاد البرلمععاني العربععي علععى ج ععودهم التععي سععاهمت  ععي تحسععين أداا صععديا محمععد  إضععا   الععى اامععين ا

 .االتحاد
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 االستثنائي  لالتحاد البرلماني العربي  31ا تتاا اعمال الدور  

https://www.alsumaria.tv/news/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/448512/%D

-8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD

-84%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%

-31-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A

-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A9

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7 

 
حمععد صععديا  اليععوم الجمععع   اعمععال الععدور  ا تععتح رئععيس لجنعع  العالقععات الخارجيعع  النائعع  م /السععومري  نيععوز

 .( االسعععععععععععععععععتثنائي  للجنععععععععععععععععع  التنفي يععععععععععععععععع  لالتحعععععععععععععععععاد البرلمعععععععععععععععععاني العربعععععععععععععععععي31)

 

محمعععد  النائععع  لجنععع  العالقعععات الخارجيععع    ان "رئعععيسو كعععرت العععدائر  اإلعالميععع  لمجلعععس النعععوا   عععي بيعععان 

( االسعععتثنائي  31ا تعععتح اعمعععال العععدور  ) محمعععد الحلبوسعععي ممعععثالً ععععن رئعععيس االتحعععاد البرلمعععان العربعععي صعععديا

 ."للجن  التنفي ي  لالتحاد البرلماني العربي

ــي وكععان نائعع  رئععيس ــواع العرا  ــا الن   شععاخوان عبععد هللا  قععد ا تععتح أمععس الخمععيس  أعمععال الععدور  الثالثععين مجل

 .االسععععععععععععععععععععععععععععععععععتثنائي  التحععععععععععععععععععععععععععععععععععاد البرلمععععععععععععععععععععععععععععععععععان العربععععععععععععععععععععععععععععععععععي

https://www.alsumaria.tv/news/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/448512/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-31-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7
https://www.alsumaria.tv/news/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/448512/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-31-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7
https://www.alsumaria.tv/news/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/448512/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-31-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7
https://www.alsumaria.tv/news/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/448512/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-31-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7
https://www.alsumaria.tv/news/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/448512/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-31-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7
https://www.alsumaria.tv/news/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/448512/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-31-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7
https://www.alsumaria.tv/news/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/448512/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-31-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7
https://www.alsumaria.tv/Entity/133473/%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/138815/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/918073879/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/918073879/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/579061903/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%8A/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/1739705338/%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/
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ــو  و كععرت الععدائر  اإلعالميعع  لمجلععس النععوا    ععي بيععان ورد لععع ــومرية ني شععاخوان عبععد هللا ا تععتح أعمععال "  الس

 ."العععععععععععدور  الثالثعععععععععععين االسعععععععععععتثنائي  للجنععععععععععع  التنفي يععععععععععع  التحعععععععععععاد البرلمعععععععععععان العربعععععععععععي

 

ــادي ئععع  رئعععيسوأكعععد نا ــواع االتحـ ــا النـ ــرا    و قعععاً للبيعععان  "اسعععتمرارمجلـ لتقعععديم المسعععاعدات اإلنسعععاني   العـ

كارثعع  الزلععزال واالسععتجاب  السععريع  الشععقيق  والمسععاهم  مععن أجععل التخفيععف مععن آثععار  ســوريا وتضععامنه مععم دولعع 

 ."لمسعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععاعد  المتضعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععررين

 

أعمعععال المععع تمر الرابعععم والثالثعععين لالتحعععاد البرلمعععاني العربعععي واللجعععان المصعععاحب  بمشعععارك   بغـــداد وتستضعععيف

نععات الععدول العربيعع  ااعضععاا  ععي االتحععاد  إضععا  ً إلععى العديععد مععن المندمععات والم سسععات ر سععاا مجععالس وبرلما

 .البرلمانيعععععععععععععععععع  التععععععععععععععععععي ل ععععععععععععععععععا صععععععععععععععععععف  مراقعععععععععععععععععع   ععععععععععععععععععي االتحععععععععععععععععععاد

 

  إلعععى إبعععراز التععععاون 1974وي عععدف االتحعععادي البرلمعععاني العربعععي والععع ي تاسعععس  عععي حزيعععران/ يونيعععو ععععام 

الت وااخطععار التععي ت ععدد العععالم العربععي  ععي مختلععف والتنسععيا واالتفععاق علععى القضععايا والموضععوعات والمشععك

المحا عععل البرلمانيععع  اإلقليميععع  والدوليععع   ولعععدى المندمعععات الدوليععع  التعععي يشعععار   ي عععا االتحعععاد بصعععف  مراقععع   

 .باإلضا   إلى تعزيز التواصل والتعاون مم مندمات المجتمم المدني وجميم الم سسات العربي  ااخرى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.alsumaria.tv/Entity/133473/%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/3118592562/%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%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47585/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/48133/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47586/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF/ar/
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 القضايا المشترك  االتحاد البرلماني .. بغداد تجمم العر  لمناقش  

https://almasra.iq/76557 

 

أ تعععتح  عععي العاصعععم  بغعععداد أعمعععال مععع تمر االتحعععاد البرلمعععاني العربعععي بدورتعععه الرابعععع  والثالثعععين المسعععرى/ 

ع  البرلمانيعع  للععدول االسععتثنائي  بحضععور اامععين العععام لالتحععاد البرلمععاني العربععي  ععائ ز الشععوابك  وأعضععاا الشععب

القضععايا العربيعع  قشعع  سععبل تطععوير آليععات تفعيععل االتحععاد البرلمععاني العربععي  إلععى جانعع  العربيعع   مععن أجععل منا

 .المشترك  التي يجمع ا الكثير من الروابط

 معالج  الصعوبات

الشعععوابك  لعععع) المسعععرى( إن  المععع تمر و عععي هععع ا السعععياق قعععال اامعععين الععععام لالتحعععاد البرلمعععاني العربعععي  عععائز 

السععتماع اد والصعععوبات التععي تواج ععه أثنععاا تاديعع  م امععه   مبينععا أنععه   تععم ايتضععمن مناقشعع  تطععوير عمععل االتحعع 

إلععى وج ععات ندععر ااعضععاا كا عع  بعععد أن تقععدمت اامانعع  العامعع  بمعع كر  بينععت  ي ععا الصعععوبات التععي تواجععه عمععل 

لتطويرعملعععه  و لععع  بععععد ااخععع  بطروحعععات كعععل أعضعععاا االتحعععاد  ومعععن ثعععم االتحعععاد  وآليععع  المقترحعععات خدمععع  

 .”ياغت ا وعرض ا على ااعضاا إلقرارها والتصويت علي اص

 

https://almasra.iq/76557
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 لو الو ود العربي   ي اجتماعات اللجان التنفي ي  لالتحاد البرلماني العربي  ي بغدادممث

https://ninanews.net/Website/News/Details?key=1036495 

 

 

و ععود العربيعع  الشععقيق  اعمععال توثععا الوكالعع  الوطنيعع  العراقيعع  لالنبععاا   جانبععا مععن حضععور ممثلععي ال / نينععابغععداد /

 ععت اعمال ععا اليععوم الجمععع   ععي العاصععم  بغععداد ( للجنعع  التنفي يعع  لالتحععاد البرلمععاني العربععي   التععي ان31الععدور  )

. 

 

 

 

 

 

 

 

https://images.weserv.nl/?url=ninanews.net/Uploads/Images/2023/2/1036495-4bb41b84-1a52-4bb5-a855-ddafee6ecb7a.jpeg&t=absolute
https://ninanews.net/Website/News/Details?key=1036495
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 ستقبال االشقاا الدعم_العربي_للعراق.. بغداد تستعد ال

 

https://ninanews.net/Website/News/Details?key=1036501 

 

 

البرلمانععات العربيعع    التععي التحععاد  34تنطلععا  ععي العاصععم  بغععداد غععدا السععبت   اجتماعععات الععدور   / نينععا بغععداد /

سيستضععيف ا القصععر الحكععومي وتسععتمر يععومين   برعايعع  االتحععاد البرلمععاني العربععي تحععت شعععار " الععدعم العربععي 

 لتعزيز استقرار العراق وسيادته

 

 

 

 

https://images.weserv.nl/?url=ninanews.net/Uploads/Images/2023/2/1036501-175a9a7b-228e-4af3-a392-7e4101ea6c71.jpeg&t=absolute
https://ninanews.net/Website/News/Details?key=1036501
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 اتي يصل الى بغداد للمشارك   ي م تمر االتحاد البرلماني العربي ئيس المجلس الوطني االمارر

https://ninanews.net/Website/News/Details?Key=1036499 

 

 

قر غبععاش للمشععارك  اراتي صعع وصععل الععى بغععدد بعععد د ععر اليععوم الجمععع لرئيس المجلععس الععوطني االمعع  /نينابغععداد/

  عععععععععععععععععععععععععععي مععععععععععععععععععععععععععع تمر االتحعععععععععععععععععععععععععععاد البرلمعععععععععععععععععععععععععععاني العربعععععععععععععععععععععععععععي.

 

 وكان باستقباله  ي مطار بغداد رئيس اتحاد البرلمان العربي رئيس مجلس النوا  محمد الحلبوسي./

 

https://images.weserv.nl/?url=ninanews.net/Uploads/Images/2023/2/1036499-349cecad-723b-4fbc-b4d3-7790fdec86e0.jpg&t=absolute
https://ninanews.net/Website/News/Details?Key=1036499
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بغداد ستعرض على ر ساا البرلمانات  : توصيات ومقترحات اجتماعاتنا  ي  اللجن  التنفي ي  لع/ نينا /  

 العربي  غدا

 

https://ninanews.net/Website/News/Details?key=1036508 

 

 

العععراق اجتماعات ععا تصعع   ععي نععات العربيعع    ان استضععا   اكععدت اللجنعع  التنفي يعع  التحععاد البرلما / نينععا بغععداد /

 اطععععععععععععععععععععار تعزيععععععععععععععععععععز اسععععععععععععععععععععتقرار العععععععععععععععععععععراق وسععععععععععععععععععععيادته الوطنيعععععععععععععععععععع  .

 

  ان "االجتمعععاع  / نينعععا و كعععر عضعععو اللجنععع  صعععديا بخعععوش    عععي تصعععريح للوكالععع  الوطنيععع  العراقيععع  لالنبعععاا/

العمععال تياديعع    تركععز  ي ععا جععدول االحععالي  ععي بغععداد يتضععمن دورتععين العمععال اللجنعع  التنفي يعع    اسععتثنائي  واع

حعععول مسعععائل جوهريععع  تتمثعععل  عععي الصععععوبات الماليععع  التعععي يواج  عععا االتحعععاد البرلمعععاني العربعععي   خاصععع  بععععد 

 الضعععععععععععععععععععائق  الماليععععععععععععععععععع  التعععععععععععععععععععي تشععععععععععععععععععع دها المصعععععععععععععععععععارف اللبنانيععععععععععععععععععع  ".

 

مان انسععيابي  واوضععح   ان " اللجنعع  التنفي يعع  ناقشععت آليععات نقععل الحسععا  المععالي الععى دولعع  اخععرى شععقيق  لضعع 

  كمععا تععدارس االشععقاا العععر  امكانيعع  اعععاد  المقععر الم قععت لالتحععاد الععى مقععره الععرئيس   وكعع ل  عمععل االتحععاد 

 ".2023واععععععععععداد الموازنععععععععع  الجديعععععععععد  للععععععععععام الحعععععععععالي  2022مناقشععععععععع  حسعععععععععابات موازنععععععععع  

 

والمقترحعععات  واضعععاف بخعععوش   النائععع   عععي المجلعععس الشععععبي العععوطني  عععي الجزائعععر   ان " جميعععم التوصعععيات

للجنعع  التنفي يعع  سععتعرض غععدا السععبت  ععي اجتمععاع ر سععاا البرلمانععات العربيعع   لتععتم المصععادق  التععي اعععدت ا ا

 علي ا واقرارها رسميا

https://images.weserv.nl/?url=ninanews.net/Uploads/Images/2023/2/1036508-9da02a09-f6e9-4932-b809-273f375dbd2a.jpeg&t=absolute
https://ninanews.net/Website/News/Details?key=1036508
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 مساا اليوم  ي بغداد  اجتماع لجمعي  االمناا باتحاد البرلمانات العربي  

https://ninanews.net/Website/News/Details?key=1036509 

 

لجمعيعع   33جتمععاع الععدور  يعقععد مسععاا اليععوم الجمععع     ععي  نععدق الرشععيد وسععط العاصععم  بغععداد   ا / نينععا بغععداد /

 اتحاد البرلمانات العربي  االمناا  ي

 

 

 

 

 

 

 

 

https://images.weserv.nl/?url=ninanews.net/Uploads/Images/2023/2/1036509-5bf9ec72-2053-4cad-849a-9362e4a67129.jpeg&t=absolute
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أمين سر المجلس الوطني الفلسطيني   مي الزعارير: العراق يستضيف إتحاد البرلمان العربي  

 بامكانيات تنديمي  عالي  

  

https://iq.parliament.iq/arabipu/ 

 

أكععد النائعع    مععي الزعععارير أمععين سععر المجلععس الععوطني الفلسععطيني وعضععو البرلمععان  موقععم مجلععس النععوا /

أن االجتمععاع االسععتثنائي للجنعع   ٢٠٢٣شععباط  ٢٤تحععاد البرلمععان العربععي يععوم الجمععع  وعضععو اللجنعع  التفي يعع  إل

ا علععى شععقين أول ععا تطععوير وتفعيععل التحضععيري  إلتحععاد البرلمععان العربععي العع ي عقععد يععوم أمععس نععاقش أبععرز القضععاي

مر العع ي سععوف آليععات عمععل إتحععاد البرلمععان العربععي  والشععا الثععاني هععو تععو ير اإلمكانيععات الواجبعع  تم يععدا للمعع ت

 .يعقد يوم السبت المقبل

وعبعععر الزععععارير ععععن سععععادته بوجعععوده  عععي الععععراق  مشعععيرا ان الععععراق يسعععير بخطعععوات كبيعععر السعععتعاد  دوره  

لريععاد  اامعع  العربيععع   مثمنععا دور مجلععس النعععوا  العراقععي الععع ي يستضععيف إتحععاد البرلمعععان العربععي بامكانيعععات 

 .تنديمي  عالي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://iq.parliament.iq/arabipu/
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اللبناني ميشيل موسى: العراق يلع  دورا محوريا  ي تعزيز العالقات بين   عضو مجلس النوا 

 البلدان العربي  

arabipuhttps://iq.parliament.iq/ / 

 

أكععد عضعععو مجلععس النعععوا  اللبنععاني وعضععو اللجنععع  التنفي يعع  التحعععاد البرلمععان العربعععي موقععم مجلععس النعععوا / 

  ان العععراق ٢٠٢٣شععباط  ٢٤ميشععيل موسععى خععالل انعقععاد الععدور  الحاديعع  والثالثععين  ععي بغععداد  يععوم الجمععع  

موجععود   ععي يلععع  دورا أساسععيا ومحوريععا  ععي إقامعع  العالقععات بععين البلععدان العربيعع  الشععقيق  وحلحلعع  الخال ععات ال

 .المنطق  والتي استحكمت لسنوات طويل 

وبععين موسععى  ان للعععراق بصععم  واضععح  مععن خععالل عقععد االجتماعععات والمعع تمرات  ععي سععبيل تقريعع  وج ععات  

لسياسعع   ال تععا ان إقامعع  هعع ا المعع تمر  ععي بغععداد للععدور  الحاليعع  يعطي ععا الععزخم الكامععل  ععي الندععر بععين متخاصععمي ا

 . ي مصلح  الدول العربي  كا   متابع  العمل ال ي يص 

وأضععاف عضععو البرلمععان اللبنععاني بشععان الزلععزال العع ي ضععر  سععوريا وتركيععا انععه سععيكون هنععا  موقععف واضععح  

عيععع  م كعععدا انعععه عنعععد اامعععور اإلنسعععاني  تلغعععى الحعععدود  ويكعععون هنعععا  للتضعععامن معععم ضعععحايا هععع ه الكارثععع  الطبي

لعربيعع   مععن اجععل مزيععد مععن الععدعم اإلنسععاني مععم هعع ه تضععامن وتكامععل بععين الجميععم وهعع ا مععن شععان الععدول ا

الماسععا   آمععال  ععي عععود  سععوريا لشععغل مقعععدها  ععي جامععع  الععدول العربيعع  لممارسعع  دورهععا المحععوري  ععي تعضععيد 

 .مشتر العمل العربي ال
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د  قوي  الحتضان الم تمرات  عضو البرلمان الصومالي السعيد محمد محمود: العراق يش د عو

 الرامي  لحل المشاكل العربي  

https://iq.parliament.iq/arabipu / 

كععد عضععو البرلمععان الصععومالي وعضععو اتحععاد البرلمععان العربععي السعععيد محمععد محمععود أ موقععم مجلععس النععوا /

  الحتضعععان المععع تمرات التعععي تعمعععل علعععى حعععل   ان الععععراق يشععع د ععععود  قويععع ٢٠٢٣شعععباط  ٢٤يعععوم الجمعععع  

  .المشاكل  ي الدول العربي 

السععتقبال  منوهععا الععى واضععاف السعععيد نشععكر مجلععس النععوا  العراقععي والحكومعع  والشععع  علععى حسععن الضععيا   وا

ان العععراق يشعع د عععود  للسععاح  العربيعع  ولععه دور بععارز  ععي القيععاد  وهععو السععباق الحتضععان كععل مععا مععن شععانه 

 .وطن العربيوحد  ال

 

عضو مجلس النوا  الليبي عبد السالم نصي : للعراق دور كبير  ي العمل العربي المشتر  وسعداا  

 بعودته الحتضان الدول العربي  

https://iq.parliament.iq/arabipu / 

 

كععد عضععو مجلععس النععوا  الليبععي وعضععو اللجنعع  التنفي يعع  الععدكتور عبععد السععالم نصععي  أ النععوا /م مجلععس موقعع 

االسعععتثنائي  إلتحععاد البرلمانعععات العربيععع  تضعععمنت بنعععدين ااول يتعلعععا ان الجلسععع   ٢٠٢٣شعععباط  ٢٤يععوم الجمعععع  

بشعععان ميزانيععع  البرلمعععان وأمعععور متعلقععع  بعمعععل بتطعععوير آليعععات عمعععل إتحعععاد البرلمانعععات العربعععي  والثعععاني كعععان 

 .اإلتحاد

  مشعععيرا العععى وجعععود ٢٠٢٦إلعععى  ٢٠٢٣واضعععاف ان االجتمعععاع تطعععرق إلعععى وضعععم إسعععتراتيجي  ل تحعععاد معععن  

بيععر  لتفعيععل دور اإلتحععاد نتيجعع  تطععور العمععل العربععي المشععتر  بوجععود العععراق الشععقيا والجم وريعع   رصعع  ك

لعربيعع   لعع ا البععد أن ياخعع  اإلتحععاد دوره  ععي المسععتقبل  ال تععا الععى انععه تععم إعتمععاد العربيعع  السععوري  وجميععم الععدول ا

 .استراتيجي  عمل وسوف تر م إلى ر ساا إتحاد البرلمانات العربي 

ين نصععي  ان االجتمععاع نععاقش الصعععوبات التععي تواجععه المقععر الم قععت إلتحععاد البرلمانععات العربيعع   ععي لبنععان وبعع  

  .وضم المقر وميزاني  اإلتحاد  وتم طرا مقترحات لمعالج 

وثمعععن نصعععي  دور الععععراق  عععي إقامععع   عاليعععات المععع تمر وهعععو بالتعععالي يعععدعم اسعععتقرار الععععراق  مشعععيرا العععى ان 

لععععراق الكبيعععر  عععي العمعععل العربعععي المشعععتر  ونحعععن سععععداا لععععود  الععععراق الحتضعععان العععدول الجميعععم يعلعععم دور ا

ان اسععتقرار الععوطن العربععي مععن اسععتقرار العععراق وال شعع  وجععود العربيعع  ووجععوده  ععي المحا ععل العربيعع   م كععدا 

 .العراق م م  ي جسد اام  العربي 

https://iq.parliament.iq/arabipu/
https://iq.parliament.iq/arabipu/
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العر  لوقو  م إلى جان  سوريا  عضو مجلس الشع  السوري رضوان الحسن: نثمن دور ااشقاا 

  ي كارث  الزلزال المدمر 

 

https://iq.parliament.iq/arabipu/ 

 

 

أكعععد النائععع  رضعععوان الحسعععن عضعععو مجلعععس الشعععع  السعععوري خعععالل اجتمعععاع اللجنععع   النعععوا  / موقعععم مجلعععس

  بعععان  ٢٠٢٣شعععباط  ٢٤التنفي يععع  االسعععتثمائي التحعععاد البرلمانعععات العربيععع  الععع ي عقعععد  عععي بغعععداد يعععوم الجمعععع  

نت علععى سععوريا  تماعععات إتحععاد البرلمععان العربععي رغععم الحععر  الدالمعع  التععي شعع سععوريا لععم تنقطععم عععن حضععور اج

وجائحعع  كورونعععا التعععي أدت إلعععى غيععا  سعععوريا ععععن بععععض االجتماععععات  مشععيرا إلعععى أن دمشعععا تواقععع  لزيعععار  

 .اشقائ ا العر  وهي مركز التضامن العربي

دور كا ععع  ااشعععقاا الععععر  الععع ين وقعععدم الحسعععن شعععكره للععععراق علعععى كعععرم الضعععيا   وحسعععن االسعععتقبال   مثمنعععا 

 .وا يد العون والمساعد  ل ا أثر الزلزال المدمر ال ي ضر  سورياوقفوا إلى جان  سوريا ومد

وقععال النائعع  رضععوان الحسععن بانععه وجععه رسععال  خععالل اإلجتمععاع لكسععر قععانون قيصععر العع ي  ععرض علععى سععوريا أثععر 

الشععع  السععوري  ونحععن  ععي أشععد الحاجعع  إلععى ازالعع  الحععر  الدالمعع   م كععدا أن العقوبععات اإلقتصععادي  اضععرت ب

ن العع ي الحععا الكععوارم اإلقتصععادي   ععي سععوريا  موضععحا بععان الجم وريعع  السععوري  لمسععت علععى أثععر هعع ا القععانو

 .الزلزال كيف وقفوا العر  مع ا والفزع  العربي  تمثلت بمد يد العون ل ا

  وعلععى أثععر ١٩٧٣هععو  ععي دمشععا منعع  تاسيسععه عععام وبععين الحسععن بععان المقععر الرئيسععي إلتحععاد البرلمععان العربععي 

  التععي شععنت علععى سععوريا تععم نقععل المقععر بشععكل م قععت إلععى العاصععم  اللبنانيعع  بيععروت   مطالبععا الحععر  الدالمعع 

عودتععه لمكانععه ااساسععي  ععي دمشععا الحاضععن ااساسععي ااول  معربععا عععن اسععتعداد الدولعع  السععوري  السععتقبال 

 .كا   الو ود العربي 

عمععل إتحععاد البرلمععان العربععي  مجلععس الشععع  السععوري علععى ان اإلجتمععاع ركععز علععى تطععوير آليععاتوأكععد عضععو 

 .وتحسين الجان  المالي   ضال عن مناقش  ر م العقوبات المفروض  على سوريا

 

 

 

https://iq.parliament.iq/arabipu/


 

30 
 

 04 دد:ـــالع

 2023شباط   24 التاريخ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 
 

 04 دد:ـــالع

 2023شباط   24 التاريخ:

 الرصد المرئي

 الحلبوسي يستقبل رئيس مجلس الشورى السعودي عبد هللا بن محمد آل الشي  …

  قنا  التغيير الفضائي

https://fb.watch/iUqHNWsJHC/?mibextid=qC1gEa 

 

 االتحاد البرلماني العربي يعلن أجند  اجتماعاته  ي بغداد

 قنا  الرشيد الفضائي 

b.watch/iUpQIqSq5m/?mibextid=qC1gEahttps://f 

 

 ئامادەكارييهكان بۆ كۆنگرەی يهكێتی پهرلهمانی عهرەبی بهردەوام

https://fb.watch/iTEqxskvzs/?mibextid=RUbZ1f 

 

 العربيبغداد _ اجتماع اللجن  التنفي ي  لالتحاد البرلماني  

 الفضائي    krt  قنا   

https://fb.watch/iUxfU1jgjj/?mibextid=RUbZ1f 

https://fb.watch/iUqHNWsJHC/?mibextid=qC1gEa
https://fb.watch/iUpQIqSq5m/?mibextid=qC1gEa
https://fb.watch/iTEqxskvzs/?mibextid=RUbZ1f
https://fb.watch/iUxfU1jgjj/?mibextid=RUbZ1f

