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 (موقع مجلس النواب(..)6ص.)رئيس مجلس النواب يستقبل األمين العام لألمم المتحدة ❖

.. المنالالالالالداوو يالالالالالالد و لتسالالالالالال يل اجالالالالالالرا ا  للجنالالالالالت ااسالالالالالالتيمار والتنميالالالالالالت اخالالالالالؤل ترجسالالالالالال  اجتما الالالالالال  ❖

  (موقع مجلس النواب(..)6ص.) ااستيمار لد م القطاع الخاص وتوفير فرص  مل للشباب

الكالالالالورد نائالالالالب رئالالالاليس مجلالالالالس النالالالالواب د.شالالالالاخ وان  بالالالالدى يالالالالدين بشالالالالدة ا  تالالالالدا ا   لالالالال  ال ؤحالالالالين  ❖

فالالالالك كركالالالالوب  ويطالالالالالب القائالالالالد العالالالالام بالتالالالالدخل ال الالالالورو والسالالالاليطرة  لالالالال  المجسسالالالالا  العسالالالالكريت داخالالالالل 

 (موقع مجلس النواب (..)7ص.) المحافظت

 (السومريت نيوز(..)7ص.)البرلمان يحدد مو د استجواب مجلس امنا  شبكت اا ؤم ❖

شالالالال   الالالالن تعالالالالديل قالالالالانونك يسالالالال ل  مالالالالل اسالالالالعد البزونالالالالك يكلجنالالالالت ااسالالالالتيمار والتنميالالالالت النيابيالالالالت عضووو   ❖

 (وكالت اانبا  العراقيت(..)8ص.)المستيمرين داخل العراق

الالالالالال  : ا تضالالالالالمينا  داخالالالالالل الموازنالالالالالت حتالالالالال  و الالالالالول ا جمالالالالالال كالالالالالوجر الماليالالالالالت النيابيالالالالالت ضالالالالالو  ❖

 (ال را  نيوز(..)8ص.)البرلمان

ال الالالالالرا  (..)9ص.)مسالالالالالجولين فالالالالالك وزارة الالالالالالن ط لشالالالالالب ا  فسالالالالالاد 3الغالالالالالاز النيابيالالالالالت تقالالالالالرر استضالالالالالافت  ❖

 (نيوز

: لالالالالالم ييبالالالالال  تعالالالالالاطك المنتسالالالالالب للمخالالالالالدرا  فالالالالالك حاديالالالالالت  لالالالالالك البنالالالالالداوو األمالالالالالن النيابيالالالالالت ضالالالالالو  ❖

 (ال را  نيوز(..)9ص.)اليوس يت

ع وحجب الالالالا.. : ا يمكالالالالن السالالالاليطرة  لالالالال  بعالالالال  المواقالالالال زهالالالالرة البجالالالالارو اات الالالالاا  النيابيالالالالت ضالالالالو  ❖

 (ال را  نيوز(..)10ص.)والسبب؟

سالالالرد ق الالالت ا الالالادمتا  الالالن اد الجنالالالابك يزيالالال النزاهالالالت النيابيالالالت رئالالاليس ميالالالال  لالالال  اتعمالالالد التعطيالالاللا..  ❖

 (وكالت بغداد اليوم(..)10ص.)إحدى معامل العراق

: البرلمالالالالالالالالان ب الالالالالالالالدد مناقشالالالالالالالالت هيكلالالالالالالالالت شالالالالالالالالركت ااستكشالالالالالالالالافا  النائالالالالالالالالب كالالالالالالالالاظم الطالالالالالالالالوكك ❖

 (السومريت نيوز(..)11ص.)الن طيت

بعالالالالد د الالالالوة السالالالاليد الحكالالالاليم.. شالالالالداد: كتلالالالالت الحكمالالالالت ستسالالالالع  لتشالالالالريع القالالالالوانين الضالالالالامنت لحقالالالالوق  ❖

 (ال را  نيوز(..)11ص.)المعلمين

الحميالالالالالالداوو: قائمالالالالالالت باولويالالالالالالا  المشالالالالالالاريع ومحاسالالالالالالبت المق الالالالالالرين  يالالالالالالا  كالالالالالالان النائالالالالالالب  لالالالالالالك  ❖

 (ال را  نيوز(..)12ص.)موقع م
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 (وكالت اانبا  العراقيت(..)13ص.)رئيس الجم وريت ي ل إل   ذربيجان ❖

رئالالالالالالالالاليس الالالالالالالالالالوزرا : نتطلالالالالالالالالالع لمزيالالالالالالالالالد مالالالالالالالالالن الالالالالالالالالالد م األممالالالالالالالالالك لمواج الالالالالالالالالت التحالالالالالالالالالديا   ❖

 (وكالت اانبا  العراقيت(..)13ص.)المناخيت

وكالالالالالالت (..)24ص.)زيالالالالالدان يبحالالالالالر مالالالالالع السالالالالال ير ال رنسالالالالالك الالالالالالد وة الموج الالالالالت لالالالالال  لزيالالالالالارة بالالالالالاريس ❖

 (اانبا  العراقيت

 (السومريت نيوز(..)14ص.)طالبانك يعلن ااستعداد لؤت اق مع بغداد حول مسالت الن ط ❖

 (وكالت اانبا  العراقيت(..)15ص.)الشمرو يلتقك رئيس الجم وريت التونسيت ❖

السالالالالومريت (..)15ص.)مالالالالن العالالالالراق..  مالالالالين  الالالالام األمالالالالم المتحالالالالدة يوجالالالال  رسالالالالالت إلالالالال  دول العالالالالالم ❖

 (نيوز

تحالالالالال  السالالالالاليادة يالالالالالت م وزيالالالالالرة اات الالالالالاا  بالالالالالرفران المواقالالالالالع العليالالالالالا فالالالالالك الالالالالالوزارة مالالالالالن االمكالالالالالون  ❖

 (نيوزش ق (..)16ص.)السنكا

نيجيرفالالالالالالان بالالالالالالارزانك والعبالالالالالالادو يشالالالالالالددان  لالالالالالال  ا تمالالالالالالاد الحالالالالالالوار بالالالالالالين بغالالالالالالداد و ربيالالالالالالل وفالالالالالالق  ❖

 (ش ق نيوز(..)16ص.)الدستور

 امالالالالالالالا  جديالالالالالالالدا  مالالالالالالالن العؤقالالالالالالالت مالالالالالالالع  20السالالالالالالال يرة األمريكيالالالالالالالت مالالالالالالالن المو الالالالالالالل: نتطلالالالالالالالع لالالالالالالالال ❖

 (ش ق نيوز(..)17ص.)العراق

 (ش ق نيوز(..)17ص.)الحكيم من ديال : ا مكان للمجرمين هنا ❖

وكالالالالالت (..)18ص.)ال الالالالتق: لقالالالالا ا  السالالالال يرة األمريكيالالالالت مرفوضالالالالت.. ارتجالالالالال مالالالالن بعالالالال  السياسالالالاليين ❖

 (المعلومت ا خباريت 

اجتمالالالالالالالالالاع اليكتالالالالالالالالالك والبالالالالالالالالالارتك ينت الالالالالالالالالك بالالالالالالالالالالتوافق  لالالالالالالالالال  نقطالالالالالالالالالت جوهريالالالالالالالالالت حالالالالالالالالالول  ❖

 (وكالت المعلومت ا خباريت(..)18ص.)اانتخابا 
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 (السومريت نيوز(..)19ص.)اتؤ   شرا  المقذوفا  الحربيت فك النج  ❖

جيالالالالالالالر اشالالالالالالالخاص اخالالالالالالالتط  م دا الالالالالالال  اارهالالالالالالالابك فالالالالالالالك  5القالالالالالالالوا  اامنيالالالالالالالت تعيالالالالالالالر  لالالالالالالال   ❖

 (وكالت المعلومت ا خباريت (..)19ص.)اانبار

 

 

 

 

 

 (ال را  نيوز(..)20ص.)مليارا  دوار ايرادا  شباط 7الن ط:   ❖

 (بغداد اليوموكالت  (..)20ص.)ارت اع باسعار  ر  الدوار فك بغداد والمحافظا  ❖
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 (الم رو اليوم (..)21ص.)خسائر ضخمت ألكبر شركت طيران فك م ر ❖

نحالالالالن بحاجالالالالالت إلالالالالال  رابالالالالالين جخالالالالر.. الشالالالالاليق حمالالالالالد بالالالالالن جاسالالالالم يتحالالالالالدر  الالالالالن اات اقيالالالالالا  إبالالالالالراهيما  ❖

 (روسيا اليوم(..)21ص.)والعؤقا  مع إسرائيل

 

 

 

 

 

العمليالالالالالالالت الروسالالالالالالاليت فالالالالالالالك بايالالالالالالالدن يمالالالالالالالدد حالالالالالالالالت الطالالالالالالالوار  فالالالالالالالك بالالالالالالالؤد   لالالالالالالال  خل يالالالالالالالت  ❖

 (نوفوستك(..)22ص.) وكرانيا

إيالالالالران: حالالالالاا  تسالالالالمم جديالالالالدة ألكيالالالالر مالالالالن مئالالالالت طالبالالالالت والسالالالاللطا  تالالالالت م  فالالالالرادا بسالالالالعي م   الالالالؤق  ❖

 (٢٤فرانس  (..)22ص.)مدارس ال تيا 
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  رئيس مجلس النواب يستقبل األمين العام لألمم المتحدة

النالالالالواب محمالالالالد الحلبوسالالالالك  اليالالالالوم األربعالالالالا   األمالالالالين العالالالالام اسالالالالتقبل رئالالالاليس مجلالالالالس /موقالالالالع مجلالالالالس النالالالالواب 

 لألمم المتحدة السيد  نطونيو  وتيري .

وجالالالالرى  خالالالالؤل اللقالالالالا   بحالالالالر العؤقالالالالا  الينائيالالالالت بالالالالين العالالالالراق والمنظمالالالالت الدوليالالالالت  وتعزيالالالالز جفالالالالاق التعالالالالاون 

  فضالالالالالؤ  والمسالالالالالا دة الدوليالالالالالت بملالالالالال  النالالالالالازحين  وترسالالالالاليق يقافالالالالالت حقالالالالالوق ا نسالالالالالان والمسالالالالالاواة دون تمييالالالالالز

  ن بحر تطورا  األوضاع ا قليميت والدوليت ودور العراق فك المنطقت.

و كالالالالالد رئالالالالاليس مجلالالالالالس النالالالالالواب  خالالالالالؤل اللقالالالالالا    لالالالالال  ضالالالالالرورة إن الالالالالا  ملالالالالال  النالالالالالازحين بالالالالالالعراق والالالالالالذين 

يعيشالالالون  وضالالالا ا  الالالعبت  دا يالالالا إلالالال  مزيالالالد مالالالن التعالالالاون مالالالع األمالالالم المتحالالالدة لحسالالالم هالالالذا الملالالال  ا نسالالالانك 

ق م  مجكالالالالالدا  ن مجلالالالالالس النالالالالالواب يالالالالالد م الحكومالالالالالت ب الالالالالذا الملالالالالال  الالالالالالذو  كالالالالالد  ليالالالالال  و الالالالالودت م إلالالالالال  منالالالالالاط

ن سالالاليادت  ج الالالود بعيالالالت األمالالالم المتحالالالدة فالالالك العالالالراق )يونالالالامك(  وج ودهالالالا فالالالك  برنامج الالالا الحكالالالومك  كمالالالا يمالالالو

 مسا دة العراق لمواج ت التحديا .

ر األمالالالالين العالالالالام لألمالالالالم المتحالالالالدة  الالالالن سالالالالعادت  لزيالالالالارة العالالالالراق  مع ربالالالالا   الالالالن تضالالالالامن  مالالالالع مالالالالن جانبالالالال    بالالالالو

مجلالالالالس النالالالالواب العراقالالالالك  مجكالالالالدا  د الالالالم المجتمالالالالع الالالالالدولك للعالالالالراق  لالالالال  كافالالالالت ال الالالالعد  كمالالالالا  شالالالالاد السالالالاليد 

 الالالالوتيري  بج الالالالود بغالالالالداد ودورهالالالالا خالالالالؤل هالالالالذ  ال تالالالالرة لخ الالالال  التالالالالوترا  بالمنطقالالالالت وضالالالالمان اسالالالالتقرارها  

 سوريا.مشيرا إل   هميت انعقاد مجتمر ااتحاد البرلمانك العربك فك بغداد وزيارة  

للجنت ااستيمار والتنميت .. المنداوو يد و لتس يل اجرا ا    اخؤل ترجس  اجتما  

  ااستيمار لد م القطاع الخاص وتوفير فرص  مل للشباب

 كالالالالالد السالالالالاليد محسالالالالالن المنالالالالالداوو  النائالالالالالب األول لالالالالالرئيس مجلالالالالالس النالالالالالواب   لالالالالال  /موقالالالالالع مجلالالالالالس النالالالالالواب 

المسالالالالتيمرين  ب الالالالد  د الالالالم القطالالالالاع الخالالالالاص وخلالالالالق فالالالالرص ضالالالالرورة تسالالالال يل اجالالالالرا ا  ااسالالالالتيمار لتشالالالالجيع 

 مالالالالل جديالالالالدة للشالالالالباب  دا يالالالالا  لوضالالالالع خطالالالالت ر الالالالينت اولويالالالالا  البلالالالالد مالالالالن المشالالالالاريع  وحالالالالل مشالالالالكلت اجالالالالازا  

 المشاريع المتلكئت  والعمل بن س وطنك لتجاوز التحديا  التك يمر ب ا العراق.

اجتما الالالالا  موسالالالالعا  للجنالالالالت ااسالالالالتيمار والتنميالالالالت (  2023اذار  -1جالالالالا  ذلالالالالب خالالالالؤل ترجسالالالال  اليالالالالوم ااربعالالالالا  )

النيابيالالالالالت  بحضالالالالالور رئيسالالالالال ا السالالالالاليد حسالالالالالنين الخ الالالالالاجك وا ضالالالالالائ ا   استضالالالالالاف  خؤلالالالالال  رئالالالالاليس ال يئالالالالالت 

الوطنيالالالالت لؤسالالالالتيمار السالالالاليد )حيالالالالدر مكيالالالال (  ورجسالالالالا  هيئالالالالا  األسالالالالتيمار فالالالالك المحافظالالالالا   يالالالالر المنتظمالالالالت 

 باقليم  وبحضور  دد من السيدا  والسادة النواب.

ى خالالالالالؤل ااجتمالالالالالاع الموسالالالالالع   بحالالالالالر معوقالالالالالا  ااسالالالالالتيمار  والمشالالالالالاريع المتلكئالالالالالت  والتاكيالالالالالد  لالالالالال  وجالالالالالر

ضالالالالرورة تبسالالالاليط ااجالالالالرا ا  امالالالالام المسالالالالتيمرين  والالالالالد وة إلالالالال  تظالالالالافر الج الالالالود للن الالالالو  بواقالالالالع القطالالالالاع 

 الخاص فك البؤد.
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نائب رئيس مجلس النواب د.شاخ وان  بدى يدين بشدة ا  تدا ا   ل  ال ؤحين الكورد  

ت داخل فك كركوب  ويطالب القائد العام بالتدخل ال ورو والسيطرة  ل  المجسسا  العسكري 

  المحافظت

   دان نائالالالالب رئالالالاليس مجلالالالالس 2023/3/1فالالالالك بيالالالالان  الالالالادر  نالالالال  اليالالالالوم األربعالالالالا  /موقالالالالع مجلالالالالس النالالالالواب 

النالالالالالواب العراقالالالالالك د.شالالالالالاخ وان  بالالالالالدى  حمالالالالالد وبشالالالالالدة ا  تالالالالالدا ا  والتجالالالالالاوزا  المتكالالالالالررة  لالالالالال  ال ؤحالالالالالين 

يت لل رقالالالت اليامنالالالت الكالالالورد ومالالالنع م مالالالن إسالالالتغؤل  راضالالالي م فالالالك محافظالالالت كركالالالوب مالالالن قبالالالل القيالالالادا  العسالالالكر

 فالالالالالالالالالالالك الجالالالالالالالالالالالي  فالالالالالالالالالالالك محاولالالالالالالالالالالالت لخلالالالالالالالالالالالق المشالالالالالالالالالالالاكل واألزمالالالالالالالالالالالا  بالالالالالالالالالالالين المكونالالالالالالالالالالالا .

نائالالالالب الالالالالرئيس طالالالالالب دولالالالالت رئالالالاليس الالالالالوزرا  والقائالالالالد العالالالالام بالتالالالالدخل ال الالالالورو وإيقالالالالا  تلالالالالب ا  تالالالالدا ا  

والسالالالاليطرة  لالالالال  المجسسالالالالا  العسالالالالكريت داخالالالالل المحافظالالالالت  ومنالالالالع إسالالالالتخدام الجالالالالي  ل الالالالالق بعالالالال  الج الالالالا   

ذلالالالالب يخالالالالال  القالالالالوانين والدسالالالالتور  كمالالالالا وجالالالال  سالالالاليادت  لجنالالالالت األمالالالالن والالالالالدفاع النيابيالالالالت بمتابعالالالالت مبينالالالالا   ن 

 القضيت والوقو   ل  حيييا  ا  تدا ا  

مضالالالالي ا  ربالالالالالر م مالالالالن توا الالالاللنا المسالالالالتمر مالالالالع السالالالاليد رئالالالاليس الالالالالوزرا  وتدخلالالالال   إا  ن ا  تالالالالدا ا  مالالالالن قبالالالالل 

افالالالالدين )البعييالالالالين( وإسالالالالكان م فالالالالك المنطقالالالالت   ال رقالالالالت اليامنالالالالت مسالالالالتمرة ب الالالالد  ترحيالالالالل الكالالالالورد و الالالالودة الو

ود الالالالا  بالالالالدى فالالالالك البيالالالالان إلالالالال  ا سالالالالراع فالالالالك تشالالالالريع قالالالالانون إلغالالالالا  قالالالالرارا  مجلالالالالس قيالالالالادة اليالالالالورة المنحالالالالل 

 للحد من ظاهرة ا  تدا ا  والتجاوزا   ل  ال ؤحين الكورد والتركمان من  بنا  المنطقت.

 

 ا ؤم البرلمان يحدد مو د استجواب مجلس امنا  شبكت ا

 حدد مجلس النواب  مو د استجواب مجلس امنا  شبكت اا ؤم العراقك./ السومريت نيوز

جذار مو الالالالدا   9حالالالالدد يالالالالوم  مجلالالالالس النالالالالواب  إن االسالالالالومريت نيالالالالوز برلمالالالالانك فالالالالك حالالالالدير لالالالالالوقالالالالال م الالالالدر 

 استجواب مجلس امنا  شبكت اا ؤم العراقكا.

 ولم يذكر الم در المزيد من الت ا يل بشان ااستجواب. 

 

 

 

 

 

https://www.alsumaria.tv/source-details/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2
https://www.alsumaria.tv/Entity/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/1042859520/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8/ar/
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ش   ن تعديل قانونك يس ل  مل  يك نكاسعد البزو لجنت ااستيمار والتنميت النيابيت ضو 

 المستيمرين داخل العراق 

لجنالالالالت ااسالالالالتيمار والتنميالالالالت فالالالالك مجلالالالالس النالالالالواب  اليالالالالوم األربعالالالالا   إضالالالالافت    لنالالالال وكالالالالالت اانبالالالالا  العراقيالالالالت/ 

تسالالالال يؤ  كييالالالالرة للمسالالالالتيمرين فالالالالك قالالالالانون ااسالالالالتيمار ال الالالالنا ك  وفيمالالالالا  كالالالالد   ن نسالالالالبت المشالالالالاريع المتلكئالالالالت 

كبيالالالالالرة مقارنالالالالالت بالمشالالالالالاريع المنجالالالالالزة  كشالالالالال    الالالالالن  زم الالالالالا استضالالالالالافت رئالالالالاليس هيئالالالالالت ااسالالالالالتيمار لمناقشالالالالالت 

سالالالالل   الالالالدة وقال  ضالالالالو اللجنالالالالت   سالالالالعد البزونالالالالك  لوكالالالالالت األنبالالالالا  العراقيالالالالت )واع(: إن االلجنالالالالت  راألسالالالالباب.

كتالالالالب وتسالالالالاجا  حالالالالول جليالالالالت سالالالالير المشالالالالاريع وضالالالالوابط التعاقالالالالد مالالالالع المسالالالالتيمرين سالالالالوا  كانالالالال  اسالالالالتيمارا  

 الالالالنا يت  و سالالالالكنيت  ومالالالالدى تطبيالالالالق القالالالالانون اسالالالاليما فقالالالالرا  التعالالالالديل األخيالالالالر  إذ لالالالالوحظ فالالالالك الكييالالالالر مالالالالن 

التالالالالك  قرهالالالالا المشالالالالاريع ااسالالالالتيماريت  الالالالدم الدقالالالالت فالالالالك إجالالالالرا  العقالالالالد حسالالالالب المالالالالواد القانونيالالالالت والدسالالالالتوريت 

و ضالالالالا    ن اهنالالالالاب قالالالالرا ة لقالالالالانون ااسالالالالتيمار ال الالالالنا ك وتالالالالم التعالالالالديل  ليالالالال   قالالالالانون ااسالالالالتيمار العراقالالالالكا.

ومناقشالالالالالت  فالالالالالك جلسالالالالالت اللجنالالالالالت  و ضالالالالال نا تسالالالالال يؤ  كييالالالالالرة للمسالالالالالتيمرين ال الالالالالنا يين لجلالالالالالب المسالالالالالتيمرين 

مالالالع المسالالالتيمر لخلالالالق وتشالالالجيع المسالالالتيمرين ال الالالنا يين فالالالك العالالالراق  وكييالالالر مالالالن النقالالالاط تالالالم التسالالالاهل في الالالا 

وتالالالالابع: ابحسالالالالب قالالالالانون ااسالالالالتيمار إذا كانالالالال  هنالالالالاب  جالالالالوا  إيجابيالالالالت يسالالالالتطيع ااسالالالالت ادة من الالالالا بشالالالالكل كبيرا.

مشالالالاريع متلكئالالالت وكالالالان التلكالالالج بسالالالبب المسالالالتيمر ولالالالم ينجالالالز مالالالا  ليالالال  مالالالن واجبالالالا  حسالالالب العقالالالد المبالالالرم مالالالع 

 و اسالالالالتيمار المحافظالالالالا   و ا قلالالالاليم هيئالالالالت ااسالالالالتيمار سالالالالوا  كانالالالال  الوطنيالالالالت إذا كالالالالان المشالالالالروع اسالالالالتراتيجيا  

مليالالالالالون دوار  فالالالالالرذا كالالالالالان التلكالالالالالج بسالالالالالبب المسالالالالالتيمر تسالالالالالحب إجالالالالالازة   250إذا كالالالالالان المشالالالالالروع  قالالالالالل مالالالالالن 

ااسالالالالالتيمار ويحالالالالالال المشالالالالالروع حسالالالالالب الضالالالالالوابط إلالالالالال  مسالالالالالتيمر جخالالالالالر   مالالالالالا إذا كالالالالالان التلكالالالالالج بسالالالالالبب هيئالالالالالت 

ديالالالالالت فيجالالالالالب مخاطبالالالالالت الج الالالالالا  ااسالالالالالتيمار وبسالالالالالبب الحكومالالالالالت التن يذيالالالالالت سالالالالالوا  كانالالالالال  المحليالالالالالت  و ااتحا

المسالالالالجولت وحالالالالل المشالالالالاكلا.ونو  بالالالالان انسالالالالبت المشالالالالاريع المتلكئالالالالت كبيالالالالرة نسالالالالبت إلالالالال  المشالالالالاريع التالالالالك تالالالالم 

إنجازهالالالالا  وسالالالالتكون للجنالالالالت زيالالالالارة لالالالالرئيس هيئالالالالت ااسالالالالتيمار وسالالالاليتم العمالالالالل  لالالالال  استضالالالالافت  فالالالالك اللجنالالالالت  

   لالالالالال    ضالالالالالا  لجنالالالالالت وسالالالالالنتابع الموضالالالالالوع بشالالالالالكل ت  الالالالاليلك ودقيالالالالالق  وسالالالالاليتم توزيالالالالالع مل الالالالالا  المحافظالالالالالا

ااسالالالالالتيمار  فكالالالالالل نالالالالالائبين  و يؤيالالالالالت يتالالالالالابعون محافظالالالالالت معينالالالالالت  و محالالالالالافظتين حسالالالالالب التوزيالالالالالع الجغرافالالالالالك  

والكالالالالل يعالالالالد تقريالالالالر  الن الالالالائك لمعرفالالالالت النسالالالالبت الن ائيالالالالت للمنجالالالالز والمتلكالالالال  ومالالالالا هالالالالك األخطالالالالا  وا يجابيالالالالا  

 والسلبيا ا.

 ل ا ال  البرلمان : ا تضمينا  داخل الموازنت حت  و وجمال كوجر الماليت النيابيت ضو 

اسالالالالتبعد  ضالالالالو اللجنالالالالت الماليالالالالت النيابيالالالالت  جمالالالالال كالالالالوجر  و الالالالول الموازنالالالالت ااتحاديالالالالت للعالالالالام   /ال الالالالرا  نيالالالالوز

 ال  مجلس النواب فك ااسبوع المقبل 2023

 رسالالالالالمك  الالالالالن مو الالالالالد و الالالالالول قالالالالالانون الموازنالالالالالت الالالالالال  مجلالالالالالس النالالالالالواب واللجنالالالالالت الماليالالالالالت حتالالالالال  اللحظالالالالالتا.

ااسالالالبوع المقبالالالل لكن الالالا  يالالالر مجكالالالدة حتالالالال  واشالالالار الالالال  اوجالالالود انبالالالا  تحالالالدي   الالالن و الالالول الموازنالالالت فالالالك  

وتالالالالابع كالالالالوجر  انالالالال  اايمكالالالالن الحالالالالدير  الالالالالن او تضالالالالمينا  داخالالالالل الموازنالالالالت لعالالالالدم و الالالالول القالالالالالانون اانا.

 وااطؤع  ل  ت ا يل ا.

 

https://www.ina.iq/179509--.html
https://www.ina.iq/179509--.html
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 مسجولين فك وزارة الن ط لشب ا  فساد 3الغاز النيابيت تقرر استضافت 

هيبالالالال  الحلبوسالالالالالك  استضالالالالالاف  لجنالالالالت الالالالالن ط والغالالالالالاز واليالالالالروا  الطبيعيالالالالت النيابيالالالالالت برئاسالالالالت /ال الالالالرا  نيالالالالوز

وحضالالالور ا ضالالالائ ا  اليالالالوم ااربعالالالا   نائالالالب رئالالاليس الالالالوزرا  لشالالالجون الطاقالالالت وزيالالالر الالالالن ط حيالالالان  بالالالد الغنالالالك 

  لؤطالالالالؤع  لالالالال  ت ا الالالاليل  مالالالالل ان :اااستضالالالالافت جالالالالا وذكر  اللجنالالالالت فالالالالك بيالالالالان والكالالالالادر المتقالالالالدم بالالالالالوزارة.

الالالالالالالالوزارة ومناقشالالالالالالالت موازنت الالالالالالالا ااسالالالالالالالتيماريت والتشالالالالالالالغيليت  والمعوقالالالالالالالا  التالالالالالالالك تواجالالالالالالال  خطالالالالالالالت  مالالالالالالالل 

و كالالالالد رئالالالاليس مجكالالالالدة ااهميالالالالت وضالالالالع اليالالالالت واضالالالالحت للتوا الالالالل والتنسالالالاليق بالالالالين اللجنالالالالت والوزارةا. الالالالالوزارةا 

لغالالالالاز ومالالالالن بين الالالالا حقالالالالل اللجنالالالالت   لالالالال  ا هميالالالالت اسالالالالتيمار وتطالالالالوير الحقالالالالول المشالالالالتركت  واسالالالالتيمار حقالالالالول ا

 كالالالالاز  الالالالرب األنبالالالالار وبمالالالالا يسالالالالاهم فالالالالك سالالالالد حاجالالالالت البلالالالالد  وضالالالالرورة وضالالالالع خطالالالالت لتطالالالالوير الم الالالالافك 

وااسالالالتيمار فالالالك هالالالذا المجالالالال  منوهالالالا إلالالال  ات الالالاق اللجنالالالت مالالالع مالالالدرا   الالالامين معنيالالالين فالالالك وزارة الالالالن ط تمالالال  

ن تشالالالالمل هالالالالد    شالالالال ر   لالالالال    6استضالالالالافت م قبالالالالل  يالالالالام  لالالالال  انجالالالالاز وحالالالالدة األزمالالالالرة خالالالالؤل مالالالالدة  ق الالالالاها 

إلالالالالال   ن االلجنالالالالالت لالالالالالدي ا مؤحظالالالالالا   لالالالالال  ا الالالالالادة  واشالالالالالارال تالالالالالرة التشالالالالالغيل التجريبالالالالالك والتشالالالالالغيل الن ائكا.

ا بالالالالالااستشارة اللجنالالالالت فالالالالك  ختيالالالالار  تالالالالدوير بعالالالال  المالالالالدرا  العالالالالامين ممالالالالن  لالالالالي م شالالالالب ا  فسالالالالادا  مطالبالالالال 

ا  ن اقالالالالرار اللجنالالالالت باستضالالالالافت وكيالالالال  ل وزارة الالالالالن ط لشالالالالجون األك الالالالا  للكالالالالادر المتقالالالالدم فالالالالك الالالالالوزارةا  معلنالالالال 

الت الالال يت ومالالالالدير  الالالام دائالالالالرة الدراسالالالا  والتخطالالالاليط  با ضالالالافت الالالالال  مالالالدير  الالالالام الالالالدائرة ال نيالالالالت بسالالالبب وجالالالالود 

و  رب شالالالالالب ا  فسالالالالالاد  ولبحالالالالالر  الالالالالدد مالالالالالن القضالالالالالايا التالالالالالك تخالالالالالص القطالالالالالاع الن طالالالالالك و مالالالالالل اللجنالالالالالتا.

 مل الالالا سالالالوا   لالالال   الحلبوسالالالك  الالالن اد الالالم  مالالالل الالالالوزارة  والعمالالالل  لالالال  تالالالذليل كافالالالت العقبالالالا  التالالالك تواجالالال 

ا إلالالالال   ن االبيئالالالالت السياسالالالاليت الحاليالالالالت م يالالالالاة   الالالالعيد التخ ي الالالالا  الماليالالالالت  و القالالالالرارا  التشالالالالريعيتا  مشالالالالير 

وزيالالالالر الالالالالن ط  بالالالالدور   وضالالالالقلتشالالالالريع قالالالالانون الالالالالن ط والغالالالالاز وبمالالالالا يسالالالالاهم فالالالالك تعزيالالالالز القطالالالالاع الن طكا.

لمشالالالالاكل التالالالالك تواجالالالال   مالالالالل ا هميالالالالت التعالالالالاون المشالالالالترب بالالالالين الالالالالوزارة واللجنالالالالت مالالالالن  جالالالالل إيجالالالالاد الحلالالالالول ل

الالالالالوزارة  مجكالالالالد ا وجالالالالود شالالالالحت فالالالالك التمويالالالالل  و فالالالالك بعالالالال  األحيالالالالان تالالالالاخر ب الالالالر  المسالالالالتحقا  الماليالالالالت ممالالالالا 

ا بالالالان االالالالوزارة ماضالالاليت فالالالك اسالالالتيمار الغالالالاز  تعمالالالل  لالالال  تطالالالوير  يالالالجير  لالالال  تطالالالور القطالالالاع الن طالالالكا  مبينالالال 

 الم افك لؤرتقا  بواقع  مل اا.

 ك المنتسب للمخدرا  فك حاديت اليوس يت : لم ييب  تعاط لك البنداوو األمن النيابيت ضو 

تعالالالاطك المنتسالالالب فالالالك الجالالالي  للمخالالالدرا    كالالالد  لجنالالالت األمالالالن والالالالدفاع النيابيالالالت   نالالال  لالالالم ييبالالال   /ال الالالرا  نيالالالوز

:افيما وقال  ضالالالالالو اللجنالالالالالت  لالالالالالك البنالالالالالداووفالالالالالك اليوسالالالالال يت جنالالالالالوبك العا الالالالالمت بغالالالالالداد. خالالالالالؤل قتلالالالالال  مالالالالالواطن

ك يخالالالالالص حاديالالالالالت سالالالالاليطرة اليوسالالالالال يت  فانالالالالال  لالالالالالم ييبالالالالال   و شالالالالالك  بخ الالالالالوص تعالالالالالاطك المنتسالالالالالب األمنالالالالال 

للمخالالالالالدرا   وان هالالالالالذا األمالالالالالر مرفالالالالالو  مالالالالالن األسالالالالالاس وا نعتقالالالالالد ان  و جنالالالالالدو او منتسالالالالالب  منالالالالالك يتعالالالالالاط  

و ضالالالالا  ان االحالالالالادر الالالالالذو ح الالالالل هالالالالو جنالالالالائك ونعتقالالالالد ان هنالالالالالب اجالالالالرا ا  متخالالالالذة فالالالالك وزارة المخدرا ا.

الالالالالدفاع وحالالالالال يبالالالالو  او شالالالالك  سيحاسالالالالب اننالالالالا مالالالالع حرمالالالالت الالالالالدم العراقالالالالك  ينمالالالالا كالالالالان وان هالالالالذا الت الالالالر  

شالالالالباط  الالالالن توقيالالالال   26وكان  خليالالالالت ا  الالالالؤم األمنالالالالك    لالالالالن فالالالالك ايميالالالالل المجسسالالالالت اامنيالالالالتا. شخ الالالالك

وذكر جنالالالالدو  لالالالال  خل يالالالالت مقتالالالالل مالالالالواطن فالالالالك منطقالالالالت اليوسالالالال يت جنالالالالوب العا الالالالمت بغالالالالداد السالالالالب  الماضالالالالك.

فتحالالالال  تحقيقالالالالا   الالالالاجؤ    ن اااج الالالالزة األمنيالالالالت المخت الالالالت  ود الالالال   حالالالالد المراتالالالالب التوقيالالالال  وبيالالالالان للخليالالالالت 

و شالالالار البيالالالان  لالالال  خل يالالالت مقتالالالل مالالالواطن  لالالال  يالالالد هالالالذا الجنالالالدو فالالالك منطقالالالت اليوسالالال يت ببغالالالداد ليلالالالت  مسا.

 الالالالالالالالالالالالالال  ااتخالالالالالالالالالالالالالاذ جميالالالالالالالالالالالالالع ا جالالالالالالالالالالالالالرا ا  القانونيالالالالالالالالالالالالالت الؤزمالالالالالالالالالالالالالت بحالالالالالالالالالالالالالق الجنالالالالالالالالالالالالالدوا.

وتالالالالابع البيالالالالان اكمالالالالا وج الالالال  قيالالالالادة العمليالالالالا  المشالالالالتركت وفالالالالد مالالالالن قيالالالالادة  مليالالالالا  بغالالالالداد والقالالالالادة والضالالالالباط 

 هاب إل  تقديم العزا  والمواساة ال  ذوو هذا المواطنا.للذ
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: ا يمكن السيطرة  ل  بع  المواقع وحجب ا..  لبجاروزهرة ا اات اا  النيابيت  ضو 

 والسبب؟ 

 كالالالالد  لجنالالالالت اات الالالالاا  النيابيالالالالت   نالالالال  ا يمكالالالالن السالالالاليطرة  لالالالال  بعالالالال  المواقالالالالع ا لكترونيالالالالت  /ال الالالالرا  نيالالالالوز

 او مواقع التوا ل ااجتما ك.

اللجنالالالالت زهالالالالرة البجالالالالارو لوكالالالالالت اال الالالالرا  نيالالالالوز  :االعالالالالراق ا يمتلالالالالب سالالالاليطرة  لالالالال  بوابالالالالا  وقالالالالال   ضالالالالو 

 الن الالالالالالالالالالالالالالالاذ ا لكترونيالالالالالالالالالالالالالالالت والبالالالالالالالالالالالالالالالرام  التالالالالالالالالالالالالالالالك ي عمالالالالالالالالالالالالالالالل ب الالالالالالالالالالالالالالالا فالالالالالالالالالالالالالالالك الالالالالالالالالالالالالالالالبؤدا.

و ضالالالالاف  ان اتلالالالالب البالالالالرام  تبالالالالر ب الالالالورة مجانيالالالالت فالالالالك العالالالالراق مالالالالن دون تسالالالالعيرة ومالالالالن الضالالالالرورو والم الالالالم 

ا  الن الالالالاذ والبالالالالرام  الموجالالالالودة اسالالالاليما فالالالالك دخالالالالول ان تكالالالالون لالالالالدى وزارة اات الالالالاا  سالالالاليطرة  لالالالال  بوابالالالال 

و كد  البجالالالالارو انالالالال  او لالالالال  الالالالالر م مالالالالن حالالالالدير وزارة اات الالالالاا  بشالالالالان حجالالالالب بعالالالال  وخالالالالروس السالالالالعا ا.

المواقالالالالع اا ان هالالالالذ  البالالالالرام  يمكالالالالن فتح الالالالا ببالالالالرام   خالالالالرى بسالالالالبب  يالالالالاب السالالالاليطرة  لي الالالالا فالالالالك داخالالالالل 

 العالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالراقا.

 رة حقيقت للسيطرة  ل  هذ  البرام  والبوابا ا.ود   اوزارة اات اا  بان تكون هنالب سيط

 

سرد ق ت ا ادمتا  ن  ي  نابكزياد الج النزاهت النيابيتيس رئميال  ل  اتعمد التعطيلا.. 

 إحدى معامل العراق 

ا تبالالالالر رئالالالاليس لجنالالالالت النزاهالالالالت النيابيالالالالت زيالالالالاد الجنالالالالابك اليالالالالوم ااربعالالالالا  توقالالالال  الم الالالالانع  وكالالالالالت بغالالالالداد اليالالالالوم/

ا معمل كلور بابل كميال واضق  ل  ذلب.العراقيت  مر متعمد يق  وراج    ج ا  فاسدة  طارح 

وقالالالال الجنالالالابك فالالالك حالالالدير لالالالالابغداد اليالالالوما  إن اهنالالالاب ج الالالا  فاسالالالدة تتعمالالالد تعطيالالالل  الالالدة شالالالركا  وم الالالانع 

ا  ن ادهنالالالالاب دولتالالالالين تج زنالالالالا ب الالالالذ  المالالالالادة وهنالالالالاب مالالالالن  تابعالالالالت للالالالالوزارا  ومن الالالالا معمالالالالل كلالالالالور بابالالالاللا  مبينالالالال 

ق  ن اهالالالالذا المعمالالالالل  الالالالرف   ليالالالال  مبالالالالالم كبيالالالالرة وكلمالالالالا يقتالالالالرب مالالالالن يالالالالربق مالالالالن هالالالالذا الموضوعا.و وضالالالال 

ا ف نالالالاب سالالاليطرة  مرحلالالالت ا الالالؤن التشالالالغيل يالالالاتك مالالالن يقالالالوم بتخريبالالال   والحالالالال ينطبالالالق  لالالال  معامالالالل ادويالالالت  يضالالال 

مالالالالالن ا الالالالالحاب المالالالالالذاخر تمنالالالالالع تشالالالالالغيل ا.و كد  ن االلجنالالالالالت سالالالالاليكون ل الالالالالا دورا بمتابعالالالالالت هالالالالالذا الموضالالالالالوعا  

بعالالال  الالالالوزارا  ويالالالتم إيقالالالال راتبالالال  ب الالالر  مبالالالالم  لالالال  شالالالرا  المالالالواد مبينالالالا ان االمالالالواطن يتحمالالالل  خطالالالا  

ا.و وضالالالالق الجنالالالالابك انالالالال  افالالالالك  األساسالالالاليت للحيالالالالاة او المراجعالالالالا  الطبيالالالالت ر الالالالم ان الالالالا مالالالالن اخت الالالالاص الدولالالالالت

يالالالالوم مالالالالن اايالالالالام سالالالالال  احالالالالد المسالالالالجولين كالالالالم مالالالالوازنتكم لشالالالالرا  الكلالالالالور قالالالالال لالالالالك ان المبلالالالالم المخ الالالالص هالالالالو 

ا  نالالالالال  ا الالالالالرف   ليالالالالال   مليالالالالالون دوار ويعالالالالالود المبلالالالالالم 400 مليالالالالالون دوار  210لتالالالالالاجرين اينالالالالالينا  مبينالالالالال 

سالالالالابقا لكالالالالن تالالالالم تعطيلالالالال  مالالالالن قبالالالالل ج الالالالت مج ولتا.و كالالالالد  نالالالال  ا لينالالالالا ان نراقالالالالب بشالالالالكل حقيقالالالالك الالالالالوزارا  

و مل الالالالا والالالالالدوائر األخالالالالرى لكالالالالك نعالالالالر   يالالالالن  الالالالرف  الالالالالوزارا  والمحافظالالالالا  األمالالالالوال المخ  الالالالت وسالالالالط 

مالالالالع رئالالالاليس الالالالالوزرا  محمالالالالد شالالالالياع السالالالالودانك تريالالالالد فالالالالتق جميالالالالع انعالالالالدام الرقابالالالالت لكالالالالن اللجنالالالالت وبالتعالالالالاون 

 األمور الرقابيت وسط تاييد وتوافق كبير بين اللجنت ورئيس الوزرا ا
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 : البرلمان ب دد مناقشت هيكلت شركت ااستكشافا  الن طيت النائب كاظم الطوكك

اوضالالالالق  ضالالالالو لجنالالالالت الالالالالن ط واليالالالالروا  الطبيعيالالالالت النيابيالالالالت  النائالالالالب كالالالالاظم الطالالالالوكك  اليالالالالوم  السالالالالومريت نيالالالالوز/

ااربعالالالالا   ان مجلالالالالس النالالالالواب ب الالالالدد مناقشالالالالت هيكلالالالالت شالالالالركت ااستكشالالالالافا  الن طيالالالالت  فيمالالالالا اشالالالالار الالالالال  ان 

وقالالالالال الطالالالالوكك فالالالالك حدييالالالال  لبرنالالالالام  )بالالالالالمختزل(  ناقؤ . 4شالالالالركت النقالالالالل فالالالالك الالالالالوزارة ا تمتلالالالالب سالالالالوى 

بتشالالالالالكيل لجنالالالالالت الالالالالالذو تبيالالالالال  فضالالالالالائيت السالالالالالومريت   إن الجنالالالالالت الالالالالالن ط واليالالالالالروا  الطبيالالالالالت النيابيالالالالالت قامالالالالال  

متخ  الالالت فالالالك التالالالدقيق بعقالالالود شالالالركت نالالالاقؤ  الالالالن ط فالالالك الحقالالالل الشالالالمالك كالالالون كل الالالت نقالالالل البرميالالالل الواحالالالد 

دواراا  مجكالالالالدا ان ا اللجنالالالالت بحيالالالال  مالالالالع مالالالالدير شالالالالركت النالالالالاقؤ  الن طيالالالالت ملالالالال  اسالالالالعار  16و الالالالل  الالالالال  

فالالالالا : االحكومالالالالالت نالالالالاقؤ  ن طيالالالالالت ا  مرد 4واضالالالالا  ان اشالالالالركت النقالالالالالل فالالالالك الالالالالالوزارة ا تملالالالالب سالالالالالوى النقلا.

 تعلالالالالالل السالالالالالبب الالالالالال  ان الالالالالا شالالالالالركت حكوميالالالالالت ويجالالالالالب د م الالالالالا وان ا يالالالالالتم التعاقالالالالالد مالالالالالع اخالالالالالرى اهليالالالالالتا.

وتالالالالالابع :ادورنالالالالالا الرقالالالالالابك كلجنالالالالالت الالالالالالن ط والغالالالالالاز النيابيالالالالالت يحالالالالالر  لينالالالالالا مخاطبالالالالالت الالالالالالوزارة بايقالالالالالا  هالالالالالذا 

شالالالالركا  المشالالالالروع وهالالالالك مالالالالن تتحمالالالالل المسالالالالجوليت بعالالالالدهاا  موضالالالالحا ان ا شالالالالركت ن الالالالط الشالالالالمال تتعاقالالالالد مالالالالع 

اهليالالالالت دون الرجالالالالوع الالالالال  سوموا.واشالالالالار الالالالال  ان االكييالالالالر مالالالالن  قالالالالود النقالالالالل في الالالالا شالالالالب ا  وهنالالالالاب اشالالالالخاص 

مسالالالالت يدين مالالالالن اامالالالالرا  افتالالالالا الالالالال  ان اسالالالالومو ضالالالالمن قائمالالالالت الشالالالالب ا ا.وبين ان امجلالالالالس النالالالالواب ب الالالالدد 

يالالالالت يوجالالالالد مناقشالالالالت هيكلالالالالت شالالالالركت ااستكشالالالالافا  الن طيالالالالتا  مجكالالالالدا اناالعقالالالالود المبرمالالالالت مالالالالع الشالالالالركا  العراق 

بالالالالداخل ا تعاقالالالالدا  مالالالالع اخالالالالرى  يالالالالر  راقيالالالالتا  مشالالالالددا  لالالالال  اضالالالالرورة د الالالالم شالالالالركت النقالالالالل ود م الالالالا   لالالالال  

  ا تبالالالالار اامالالالالوال التالالالالك تعطالالالال  للتعاقالالالالد مالالالالع الشالالالالركا   يالالالالر العراقيالالالالت تك الالالالك لشالالالالرا  ناقلالالالالت بحريالالالالت جديالالالالدةا.

قالالالالل فيالالالال ا  ول الالالال  الالالالال  ان االالالالالن ط فالالالالك الحقالالالالول الشالالالالماليت ا يالالالالتم ت الالالالدير  بالكامالالالالل مالالالالع ارت الالالالاع كل الالالالت الن

  مليار دوار ا. 10موضحا ان اشركت الن ط فك الب رة  لي ا  راما  تجاوز  الال 

شداد: كتلت الحكمت ستسع  لتشريع القوانين الضامنت   لك النائب بعد د وة السيد الحكيم.. 

 لحقوق المعلمين 

  كالالالالد النائالالالالب  الالالالن كتلالالالالت الحكمالالالالت النيابيالالالالت   لالالالالك شالالالالداد  ان كتلالالالالت الحكمالالالالت ستسالالالالع  لتشالالالالريع /ال الالالالرا  نيالالالالوز

 القوانين الضامنت لحقوق المعلمين.

وقالالالال شالالالالداد فالالالالك بيالالالالان تلقالالالال  اال الالالرا  نيالالالالوز  نسالالالالخت منالالالال  ان از الالالاليم تيالالالار الحكمالالالالت سالالالالماحت السالالالاليد الحكالالالاليم 

طالالالالالب مجلالالالالس النالالالالواب وبالالالالاألخص كتلالالالالت الحكمالالالالت النيابيالالالالت بتشالالالالريع القالالالالوانين الضالالالالامنت لحقالالالالوق المعلمالالالالين 

 المجتمالالالالالالالالالالالالالعا.وااهتمالالالالالالالالالالالالالام ب الالالالالالالالالالالالالذ  الشالالالالالالالالالالالالالريحت التالالالالالالالالالالالالالك و الالالالالالالالالالالالال  ا بالالالالالالالالالالالالالاألهم فالالالالالالالالالالالالالك 

و ضالالالالا  شالالالالداد اسالالالالنعمل ومالالالالن خالالالالؤل موقعنالالالالا النيالالالالابك وبالتشالالالالاور مالالالالع الكتالالالالل واا ضالالالالا  ااخالالالالرين وبالتعالالالالاون 

مالالالالع نقابالالالالت المعلمالالالالين  لالالالال  تشالالالالريع حزمالالالالت مالالالالن القالالالالوانين التالالالالك مالالالالن شالالالالان ا ان الالالالا  شالالالالريحت المعلمالالالالين 

الحكومالالالالالت وتحقيالالالالالق متطلبات ما.وكالالالالالان السالالالالاليد الحكالالالالاليم د الالالالالا فالالالالالك ت نئتالالالالال  بعيالالالالالد المعلالالالالالم اوزارة التربيالالالالالت و

العراقيالالالت إلالالال  مزيالالالدم مالالالن ااهتمالالالام ب الالالذ  الشالالالريحت الم مالالالت التالالالك يرتكالالالز  لي الالالا المجتمالالالع فالالالك تنشالالالئت   جيالالالال  

وتقالالالالويم سالالالاللوك م فضالالالالؤ   الالالالن تعليم ما.كمالالالالا د الالالالا السالالالاليد الحكالالالاليم امجلالالالالس النالالالالواب وبالالالالاألخص كتلالالالالت الحكمالالالالت 

 .النيابيت  للسعك إل  إقرار تشريعا  ت عن  باستي ا  حقوق المعلم العراقكا
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 الحميداوو: قائمت باولويا  المشاريع ومحاسبت المق رين  يا  كان موقع م  لك النائب  

زار وفالالالالد مالالالالن لجنالالالالت الخالالالالدما  النيابيالالالالت القواطالالالالع البلديالالالالت فالالالالك مدينالالالالت ال الالالالدر متضالالالالمنت بلالالالالديا   /ال الالالرا  نيالالالالوز

والمشالالالالاريع التالالالالك تن الالالالذها ال الالالالدر ااولالالالال  وال الالالالدر اليانيالالالالت وبلديالالالالت الغالالالالدير لؤطالالالالؤع  لالالالال  اا مالالالالال اليوميالالالالت 

 هذ  البلديا  من اجل تقديم الخدما  ابنا  المنطقت.

وكشالالالال  رئالالالاليس لجنالالالالت الخالالالالدما   لالالالالك الحميالالالالداوو فالالالالك بيالالالالان تلقالالالال  وكالالالالالت اال الالالالرا  نيالالالالوز   ان االزيالالالالارة 

جالالالالا   بعالالالالد مناشالالالالدا   ديالالالالدة و الالالالل  للجنالالالالت ولمكاتالالالالب النالالالالواب حالالالالول وجالالالالود نقالالالالص فالالالالك تقالالالالديم الخالالالالدما  

بلديالالالالت بغيالالالالت تالالالالذليل ال الالالالعوبا  واسالالالالراع مالالالالن حركالالالالت العمالالالالل البلالالالالدو والوقالالالالو  للمالالالالواطنين ضالالالالمن قواطالالالالع ال

 ميالالالالالالالالالالالالالالالالدانيا وب الالالالالالالالالالالالالالالالورة مباشالالالالالالالالالالالالالالالالرة  لالالالالالالالالالالالالالالالال  اسالالالالالالالالالالالالالالالالباب المشالالالالالالالالالالالالالالالالاكل وحل الالالالالالالالالالالالالالالالاا.

كمالالالالا كشالالالال  الحميالالالالداوو  الالالالن اا الالالالداد لجنالالالالت الخالالالالدما  قائمالالالالت بااولويالالالالا  فالالالالك المشالالالالاريع التالالالالك يجالالالالب ان تن الالالالذ 

عا الالالالمت بغالالالالداد ومواطني الالالالا الكالالالالرام فضالالالالؤ خالالالالؤل ال تالالالالرة الحاليالالالالت والتالالالالك تاخالالالالذ  لالالالال   اتق الالالالا اارتقالالالالا  بواقالالالالع ال

 الالالالن محاسالالالالبت المق الالالالرين  يالالالالا  كالالالالان مالالالالوقع م ومن الالالالب م ممالالالالن يتخالالالالذون مالالالالن ملالالالال  الخالالالالدما   طالالالالا ا لتمريالالالالر 

  الالالالالالالالالالالالال قا  فسالالالالالالالالالالالالالادهم  لالالالالالالالالالالالالال  حسالالالالالالالالالالالالالاب تالالالالالالالالالالالالالردو مسالالالالالالالالالالالالالتوى الخدمالالالالالالالالالالالالالت البلديالالالالالالالالالالالالالتا.

وبالالالالين  ان االلجنالالالالت خالالالالؤل اايالالالالام المقبلالالالالت ستكشالالالال   الالالالن مل الالالالا  خدميالالالالت تتبناهالالالالا اللجنالالالالت وتكشالالالال  ا للالالالالر و 

 ام تكون اولويات ا خدمت المواطنين فك بغداد و موم العراقا.الع
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 رئيس الجم وريت ي ل إل   ذربيجان

رئالالالاليس الجم وريالالالالت  بالالالالد اللطيالالالال  جمالالالالال رشالالالاليد  اليالالالالوم األربعالالالالا   إلالالالال   و الالالالل  وكالالالالالت اانبالالالالا  العراقيالالالالت/

 ذربيجالالالالان للمشالالالالاركت فالالالالك اجتمالالالالاع مجمو الالالالت اات الالالالال  لالالالال  مسالالالالتوى القمالالالالت لحركالالالالت  الالالالدم اانحيالالالالاز للتعالالالالافك 

 لما بعد جائحت كورونا

الجم وريالالالالت فالالالالك بيالالالالان تلقتالالالال  وكالالالالالت اانبالالالالا  العراقيالالالالت ) واع(  ان ارئالالالاليس  وذكالالالالر المكتالالالالب ا  ؤمالالالالك لرئاسالالالالت

الجم وريالالالالت و الالالالل إلالالالال   ذربيجالالالالان للمشالالالالاركت فالالالالك اجتمالالالالاع مجمو الالالالت اات الالالالال  لالالالال  مسالالالالتوى القمالالالالت لحركالالالالت 

   الالالالالالالالالالالالالالالالالالدم اانحيالالالالالالالالالالالالالالالالالالاز للتعالالالالالالالالالالالالالالالالالالافك لمالالالالالالالالالالالالالالالالالالا بعالالالالالالالالالالالالالالالالالالد جائحالالالالالالالالالالالالالالالالالالت كورونالالالالالالالالالالالالالالالالالالاا.

األول لالالالالالرئيس الالالالالالوزرا  و ضالالالالالا   اكالالالالالان فالالالالالك اسالالالالالتقبال  فالالالالالك مطالالالالالار حيالالالالالدر  لييالالالالال  فالالالالالك بالالالالالاكو النائالالالالالب 

 األذربيجانك يعقوب  بدى  و لو  يوبو  و دد من المسجولينا.

 

 رئيس الوزرا : نتطلع لمزيد من الد م األممك لمواج ت التحديا  المناخيت 

د رئالالالاليس مجلالالالالس الالالالالوزرا  محمالالالالد شالالالالياع السالالالالودانك  اليالالالالوم األربعالالالالا   تطلالالالالع  كالالالال وكالالالالالت اانبالالالالا  العراقيالالالالت/ 

  العراق لمزيد من الد م األممك لمواج ت التحديا  المناخيت ومعالجت مل  النازحين.

وقالالالالال السالالالالودانك فالالالالك تغريالالالالدة تلقت الالالالا وكالالالالالت األنبالالالالا  العراقيالالالالت )واع(:ا نالالالاليمن زيالالالالارة األمالالالالين العالالالالام لمنظمالالالالت 

تيري  ونشالالالالكر   لالالالال  كلماتالالالال  فالالالالك د الالالالم العالالالالراق  كانالالالال  مناسالالالالبت للتاكيالالالالد  لالالالال  األمالالالالم المتحالالالالدة  نطونيالالالالو  الالالالو

 اسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالتراتيجيتنا فالالالالالالالالالالالالالالالالالالالك ا  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالؤ  والتنميالالالالالالالالالالالالالالالالالالالت ومكافحالالالالالالالالالالالالالالالالالالالت ال سالالالالالالالالالالالالالالالالالالالادا.

و ضالالالالا  السالالالالودانك :ا نتطلالالالالع لمزيالالالالد مالالالالن الالالالالد م األممالالالالك لمواج الالالالت التحالالالالديا  المناخيالالالالت ومعالجالالالالت ملالالالال  

 النازحينا.

اليالالالالوم  خالالالالؤل لقائالالالال   الالالالوتيري   ن العالالالالراق تجالالالالاوز و كالالالالد رئالالالاليس مجلالالالالس الالالالالوزرا   فالالالالك وقالالالال  سالالالالابق مالالالالن 

  زمت  السياسيت و  بق م تاحا  لحل  زما  المنطقت.

ونقالالالالل بيالالالالان رسالالالالمك  الالالالن رئالالالاليس الالالالالوزرا  قولالالالال  إن اانت الالالالار العالالالالراق  لالالالال    الالالالابا  دا الالالال  ا رهابيالالالالت  

مالالالالن ح الالالالل لالالالالتؤحم العالالالالراقيين وإيمالالالالان م بالتعالالالالاي  السالالالاللمك  لي الالالالبق العالالالالراق اليالالالالوم م تاحالالالالا  لحالالالالل الكييالالالالر 

  زما  المنطقت  والقيام بدور إيجابك فك تسويت األزما  ا قليميتا.

 

 

 

https://www.ina.iq/179468--.html
https://www.ina.iq/179469--.html
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 زيدان يبحر مع الس ير ال رنسك الد وة الموج ت ل  لزيارة باريس 

بحالالالالر رئالالالاليس مجلالالالالس القضالالالالا  األ لالالالال  فالالالالائق زيالالالالدان  اليالالالالوم األربعالالالالا   مالالالالع السالالالال ير  وكالالالالالت اانبالالالالا  العراقيالالالالت/

 ال رنسك فك العراق ايريب شوفالي  الد وة الموج ت ل  لزيارة باريس.

ارئالالالاليس مجلالالالالس القضالالالالا  األ لالالالال  وذكالالالالر بيالالالالان لمجلالالالالس القضالالالالا   تلقتالالالال  وكالالالالالت األنبالالالالا  العراقيالالالالت )واع(   ن 

 فالالالالالالالالالائق زيالالالالالالالالالدان اسالالالالالالالالالتقبل اليالالالالالالالالالوم  السالالالالالالالالال ير ال رنسالالالالالالالالالك فالالالالالالالالالك العالالالالالالالالالراق ايريالالالالالالالالالب شالالالالالالالالالوفالي ا.

و ضالالالالا  البيالالالالان   ن االلقالالالالا  بحالالالالر الالالالالد وة الموج الالالالت إلالالالال  رئالالالاليس مجلالالالالس القضالالالالا  األ لالالالال  لزيالالالالارة بالالالالاريس 

 والتوقيع  ل  مذكرة الت اهم مع المدرست الوطنيت للقضا  فك فرنساا.

 ستعداد لؤت اق مع بغداد حول مسالت الن ططالبانك يعلن اا

  لالالالالن رئالالالاليس ااتحالالالالاد الالالالالوطنك الكردسالالالالتانك  بافالالالالل طالبالالالالانك  اليالالالالوم األربعالالالالا   اسالالالالتعداد   السالالالالومريت نيالالالالوز/

لؤت الالالالاق مالالالالع بغالالالالداد حالالالالول مسالالالالالت الالالالالن ط  فيمالالالالا حالالالالذر مالالالالن تخلالالالالك الج الالالالا  الدوليالالالالت  الالالالن التوسالالالالط فالالالالك حالالالالل 

 مشكؤ  ا قليم الداخليت.

لسالالالالنوو اليالالالالانك  إننالالالالا االمبالالالالادرون دومالالالالا لحالالالالل منتالالالالدى  ربيؤ طالبالالالالانك فالالالالك كلمالالالالت خالالالالؤل مشالالالالاركت  فالالالالكوقالالالالال 

منالالالالالز   مالالالالالن الوضالالالالالع فالالالالالك ا قلالالالالاليم  با تبالالالالالار  ن  ااتحالالالالالاد الالالالالالوطنك بنالالالالالا مشالالالالالر ت لالالالالالذلب  ألنالمشالالالالالاكل و بوا

 ب هو المتضرر فك المح لتا.الشع

و ضالالالالا   ننالالالالا االمبالالالالادرون دومالالالالا لحالالالالل األزمالالالالا  والمشالالالالاكل  نقالالالالول: تقالالالالدموا خطالالالالوة واحالالالالدة فقالالالالط وسالالالالنتقدم 

 شالالالالر خطالالالالوا   و بوابنالالالالا م توحالالالالت دائمالالالالا للحالالالالوار لحالالالالل المشالالالالكؤ ا  مشالالالاليرا إلالالالال  إطؤقالالالال  مبالالالالادرة حالالالالول 

مالالالالن المحتمالالالالل  ن تججالالالالل لالالالالو   الالالالر   مسالالالالالت اانتخابالالالالا  التشالالالالريعيت فالالالالك ا قلالالالاليما  مسالالالالتدركا  ن ااانتخابالالالالا 

  طالالالالالالالالالالالالالالالرا  فالالالالالالالالالالالالالالالالك الالالالالالالالالالالالالالالالالديمقراطك الكردسالالالالالالالالالالالالالالالتانك  لالالالالالالالالالالالالالالالال  بعالالالالالالالالالالالالالالالال  المواقالالالالالالالالالالالالالالالال ا.

و كالالالالد  ن امشالالالالاكلنا السياسالالالاليت قليلالالالالت  نحالالالالن نعالالالالانك  ساسالالالالا مالالالالن مشالالالالاكل فالالالالك العجالالالالز  الالالالن خدمالالالالت الشالالالالعب  ا 

ي الالالالق  ن نسالالالالالمق باسالالالالالتمرار تلالالالالب المشالالالالالكؤ ا  دا يالالالالالا إلالالالال  احالالالالالل المشالالالالالكؤ  اليالالالالوم قبالالالالالل الغالالالالالد  فا لالالالالالب 

ك من الالالالالالا سالالالالالالكان منطقتنالالالالالالا   ربيالالالالالالل  تقتالالالالالالرب مالالالالالالن إرسالالالالالالال البشالالالالالالر إلالالالالالال  ال ضالالالالالالا  المشالالالالالالكؤ  يعالالالالالالان

 تراو  مكان اا. السليمانيت بينما

ا ومالالالالن ج الالالالودهم وشالالالالدد  لالالالال  ضالالالالر ورة احالالالالل مشالالالالاكلنا بان سالالالالنا  ألن الج الالالالا  الدوليالالالالت ضالالالالاق  بنالالالالا ذ ر  الالالال 

مالالالالع الالالالالدول األجنبيالالالالت تمالالالالر بافضالالالالل  ااتحالالالالاد الالالالالوطنك وتوسالالالالط م فالالالالك حالالالالل مشالالالالاكلناا  مجكالالالالدا  ن ا ؤقالالالالا 

  وقات ا  كما  ن للديمقراطك  ؤقا  جيدة  يضاا.

منطلقالالالالا لخدمالالالالت  بغالالالالداد مسالالالالتعدة للتو الالالالل إلالالالال  ات الالالالاق معنالالالالا  فبوسالالالالعنا  ن نتخالالالالذ مالالالالن بغالالالالدادول الالالال  إلالالالال   ن ا

 ."كردستان شعب

مسالالالالتقل وا قالالالالوة تطغالالالال   لالالالال  المحالالالالاكم وا يسالالالالتطيع السياسالالالاليون التالالالالدخل  العالالالالراق و ضالالالالا   ن االقضالالالالا  فالالالالك

 حالالالالول مسالالالالالت الالالالالن ط ولكالالالالن طرفالالالالا ايريالالالالد ذلالالالالبا. بغالالالالداد فالالالالك شالالالالجون اا.و كد: انحالالالالن مسالالالالتعدون لؤت الالالالاق مالالالالع

فالالالالك سالالالالياق جخالالالالر   شالالالالار طالبالالالالانك  إلالالالال  اتن يالالالالذ قالالالالوا  مكافحالالالالت ا رهالالالالاب بالتعالالالالاون مالالالالع القالالالالوا  العراقيالالالالت 

األسالالالال  تقطالالالالع ميزانيت الالالالا  فالالالالك  و مكالالالالان  مليالالالالت ضالالالالد إرهالالالالابيك دا الالالال   ولكالالالالن مالالالالع  432وقالالالالوا  التحالالالالال  

 فك العالم يوجد شك  ك ذاا.

https://www.ina.iq/179438--.html
https://www.alsumaria.tv/Entity/4038048263/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/133563/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/4038048263/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47586/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%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/48160/%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47585/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47586/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF/ar/
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 الشمرو يلتقك رئيس الجم وريت التونسيت 

التقالالالال  وزيالالالالر الداخليالالالالت  بالالالالد ااميالالالالر الشالالالالمرو  اليالالالالوم ااربعالالالالا   رئالالالاليس الجم وريالالالالت وكالالالالالت اانبالالالالا  العراقيالالالالت/ 

  لمجلس وزرا  الداخليت العرب. 40التونسيت قيس سعيد  ل  هام  مشاركت  فك الدورة 

العراقيالالالالت )واع(  إنا وزيالالالالر الداخليالالالالت  بالالالالد ااميالالالالر الشالالالالمرو  وقالالالالال بيالالالالان للالالالالوزارة تلقتالالالال  وكالالالالالت األنبالالالالا  

لمجلالالالالس وزرا  الداخليالالالالت  40التقالالالال  رئالالالاليس الجم وريالالالالت التونسالالالاليت قالالالاليس سالالالالعيد  خالالالالؤل تواجالالالالد  فالالالالك الالالالالدورة 

 العربا.

و ضالالالالا  البيالالالالان   نا الشالالالالمرو نقالالالالل تحيالالالالا  وسالالالالؤم رئالالالاليس مجلالالالالس الالالالالوزرا  القائالالالالد العالالالالام للقالالالالوا  المسالالالاللحت 

يس الجم وريالالالالالت التونسالالالالاليت متمنيالالالالالا  اازدهالالالالالار الالالالالالدائم للشالالالالالعب التونسالالالالالك محمالالالالالد شالالالالالياع السالالالالالودانك لالالالالالرئ

 الشقيقا.

 

 من العراق..  مين  ام األمم المتحدة يوج  رسالت إل  دول العالم 

وجالالالال  األمالالالالين العالالالالام لألمالالالالم المتحالالالالدة  نطونيالالالالو  الالالالوتيري   اليالالالالوم األربعالالالالا   رسالالالالالت إلالالالال   السالالالالومريت نيالالالالوز/

 العمليا  السياسيت اانتخابيت الشاملت ضمان لؤستقرار والتقدم.دول العالم  فيما ل   إل   ن 

   ن السالالالالالومريت   وحضالالالالر  مراسالالالاللبغالالالالداد وقالالالالال  الالالالوتيري   خالالالالؤل مالالالالالجتمر  الالالالحافك  قالالالالد فالالالالك العا الالالالالمت

زيارتالالال  الحاليالالالالت هالالالك ارسالالالالالت د الالالالم للعالالالراق خا الالالالت فالالالك ظالالالالل وجالالالالود حكومالالالت جديالالالالدةا  معربالالالا   الالالالن امتنانالالالال  

 ."تركياو سوريا زلزال المدمر الذو ضربللد م العراقك الضحايا ال

الراميالالالالت لتحقيالالالالق ااسالالالالتقرار  بالالالالر الحالالالالوار  بالالالالر التعالالالالاون والتنسالالالاليق ا قليمالالالالكا   العالالالالراق ورحالالالالب  بالالالالالاج ود

 ."العالالالالالالالالالالالراق مجكالالالالالالالالالالالدا  التزامالالالالالالالالالالال  الكامالالالالالالالالالالالل ابالعمالالالالالالالالالالالل الالالالالالالالالالالالذو يحالالالالالالالالالالالافظ  لالالالالالالالالالالال  وحالالالالالالالالالالالدة

 

وشالالالالدد  لالالالال  ضالالالالرورة اد الالالالم الديمقراطيالالالالت وايقالالالالا   مالالالالل الج الالالالا  المسالالالاللحت خالالالالارس اطالالالالار الدولالالالالت ود الالالالم 

 الشالالالالالالالالالالالالالالالالباب وتالالالالالالالالالالالالالالالالوفير فالالالالالالالالالالالالالالالالرص العمالالالالالالالالالالالالالالالالل  ود الالالالالالالالالالالالالالالالم القطا الالالالالالالالالالالالالالالالا  الزرا يالالالالالالالالالالالالالالالالتا.

 

ايضالالالالالالالا للقالالالالالالالا  السالالالالالالاللطا  هنالالالالالالالاب اواشالالالالالالالالجع  اربيالالالالالالالالل وتالالالالالالالابع  الالالالالالالوتيري    نالالالالالالال  سالالالالالالالو  يالالالالالالالزور

خا الالالالت فيمالالالالا يتعلالالالالق بالموارنالالالالت وقالالالالانون الالالالالن ط والغالالالالازا  مجالالالالددا  التاكيالالالالد  لالالالال   للحالالالالوار كردسالالالالتان حكومالالالالت

  هميت تسريع تن يذ اات اق سنجارا.

 

 

 

 

https://www.ina.iq/179505--.html
https://www.alsumaria.tv/Entity/47586/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/133473/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%A9/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/48133/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/48162/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47585/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47585/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/133545/%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%84/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/48160/%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/ar/
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 تحال  السيادة يت م وزيرة اات اا  برفران المواقع العليا فك الوزارة من االمكون السنكا 

ات الالالالم تحالالالالال  السالالالاليادة  يالالالالوم األربعالالالالا   وزيالالالالرة اات الالالالاا  هيالالالالام الياسالالالالرو بالالالالرفران المواقالالالالع  شالالالال ق نيالالالالوز/

 العليا فك الوزارة من االمكون السنكا بحمؤ  ااجتيار ممن جتا.

وقالالالالال التحالالالالال  فالالالالك بيالالالالان ورد لوكالالالالالت شالالالال ق نيالالالالوز  افالالالالك الوقالالالال  الالالالالذو كنالالالالا نمنالالالالك الالالالالن س بمغالالالالادرة مربالالالالع 

متكامالالالالل يتعالالالالاون الجميالالالالع  لالالالال  تن يالالالالذ   ي الالالالالر الالالالالبع   لالالالال   ااق الالالالا  والت مالالالالي  نحالالالالو برنالالالالام  وطنالالالالك

الخالالالالو  فالالالالالك ذا  المالربالالالالالع  الالالالالبر حمالالالالؤ  اجتيالالالالار ممن جالالالالت اوبالجالمالالالالاللتا دون اسالالالالباب حقيقيالالالالالت مقنعالالالالالت  

 بالل ودون تعياليالن بالديل مناسالب  فالك مسع  مشبو  لل يمنت وااستحواذا.

تالالالالك اقدمالالالالال   ليالالالالال ا وزيالالالالرة اات الالالالاا  ا و ضالالالالا  ااننالالالالا فالالالالالك تحالالالالالال  السيالالالالالادة نالالالالالرى ان ااجالالالالالرا ا  ال

ت الالالالب مطلقالالالالا فالالالالك تالالالالوفير بيئالالالالت مناسالالالالبت  ن الالالالاذ ورقالالالالت اات الالالالاق الالالالالذو تشالالالالكل  بموجبالالالال  الحكومالالالالت الحاليالالالالت  او 

التعالالالالاون ألجالالالالل تطبيالالالالق برنامج الالالالا المعلالالالالن اذ نجكالالالالد ضالالالالرورة اجالالالالرا  مراجعالالالالت جديالالالالت ودقيقالالالالت لتلالالالالب ا جالالالالرا ا  

رة الالالالالك جالالالالرى افالالالالران المواقالالالالع العاللاليالالالالا في الالالالا مالالالن المكالالالون التمييزيالالالالت التالالالك طالالالال  العديالالالد مالالالن كالالالوادر الالالالوزا

السالالالالنك بعيالالالالدا  الالالالن  و تقيالالالاليم فنالالالالك  فضالالالالؤ  الالالالن  الالالالدم إ الالالالادة مالالالالل  تلالالالالب ال را الالالالا  وفالالالالق معيالالالالار التالالالالوازن 

 المكوناتكا.

ود الالالالا التحالالالالال  رئالالالاليس مجلالالالالالس الالالالالالوزرا  الالالالالال  اتقييالالالالالم تالالالالاللب ااجالالالالرا ا  وت الالالالويب ا ألجالالالالل ضالالالالمان تمييالالالالل 

 ا  المجتمعيت وتحقيق مباد  الشراكت والتوازن والتوافقا. ادل بما يح ظ التوازن

وكانالالالال  وزيالالالالرة اات الالالالاا  هيالالالالام الياسالالالالرو  جالالالالر  مالالالالجخرا  تغييالالالالرا  بالجملالالالالت فالالالالك م ا الالالالل الالالالالوزارة حيالالالالر 

      مسجولين واستبدل  جخرين.

وتركالالالالز  تغييالالالالرا  الياسالالالالرو فالالالالك مديريالالالالت اات الالالالاا  والمعلوماتيالالالالت بحسالالالالب  الالالالدة ويالالالالائق ح الالالالل   لي الالالالا 

  ق نيوز  فك وق  سابق.وكالت ش

 نيجيرفان بارزانك والعبادو يشددان  ل  ا تماد الحوار بين بغداد و ربيل وفق الدستور 

بحالالالالر رئالالالاليس إقلالالالاليم كوردسالالالالتان نيجيرفالالالالان بالالالالارزانك  يالالالالوم األربعالالالالا   مالالالالع رئالالالاليس ائالالالالتؤ   شالالالال ق نيالالالالوز/

 الن ر  حيدر العبادو   مل الحكومت الحاليت  والت اهما  بين المركز وا قليم.

جالالالالا  ذلالالالالب  خالالالالؤل زيالالالالارة  جراهالالالالا العبالالالالادو  إلالالالال  إقلالالالاليم كوردسالالالالتان  التقالالالال  في الالالالا رئالالالاليس ا قلالالالاليم نيجيرفالالالالان 

 بارزانك  وفق بيان ورد لوكالت ش ق نيوز.

وجالالالالرى خالالالالؤل ااجتمالالالالاع  بحسالالالالب بيالالالالان مكتالالالالب العبالالالالادو  مناقشالالالالت مجمالالالالل األوضالالالالاع التالالالالك يشالالالال دها البلالالالالد  

  الالالالالؤحيت التالالالالالك تالالالالالم اتخاذهالالالالالا فالالالالالك  الالالالالدد مالالالالالن و مالالالالالل الحكومالالالالالت خالالالالالؤل األشالالالالال ر الماضالالالالاليت والقالالالالالرارا  ا

 القطا ا   و هميت توفير  جوا   حيت لحل ا شكاا  القائمت بين المركز وا قليما.

وشالالالالدد الجانبالالالالان   لالالالال  ضالالالالرورة اا تمالالالالاد الحالالالالوار و قالالالالد المزيالالالالد مالالالالن ااجتما الالالالا  بالالالالين المركالالالالز وا قلالالالاليم  

مالالالالن الج الالالالود اسالالالالتقرار البلالالالالد وتقالالالالديم  للتو الالالالل الالالالال  ت اهمالالالالا  وفالالالالق الدسالالالالتورا  و كالالالالدا  هميالالالالت ابالالالالذل المزيالالالالد

 كل ما من شان   ن يخدم المواطنين فك جميع المحافظا ا.
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  اما  جديدا  من العؤقت مع العراق  20الس يرة األمريكيت من المو ل: نتطلع لال

كشالالالال   السالالالال يرة األمريكيالالالالت لالالالالدى العالالالالراق  جلينالالالالا رومانوسالالالالكك  يالالالالوم األربعالالالالا    الالالالن  سالالالالباب  شالالالال ق نيالالالالوز/

محافظالالالالت نينالالالالوى  فيمالالالالا  شالالالالار  إلالالالال   ن الوايالالالالا  المتحالالالالدة تركالالالالز  لالالالال  د الالالالم ج الالالالود إ الالالالادة زيارت الالالالا إلالالالال  

جا  ذلالالالالالب  خالالالالالؤل مالالالالالجتمر  الالالالالح ك  قدتالالالالال  رومانوسالالالالالكك  اليالالالالالوم  بمعيالالالالالت محالالالالالافظ إ مالالالالالار مدينالالالالالت المو الالالالالل.

نينالالالالوى نجالالالالم الجبالالالالورو  فالالالالك مدينالالالالت المو ل.و شالالالالاد الجبالالالالورو  خالالالالؤل المالالالالجتمر  بالالالالالاالدور األمريكالالالالك فالالالالك 

 الالالالل  فضالالالالؤ   الالالالن دور  فالالالالك د الالالالم إ الالالالادة إ مالالالالار المنالالالالاطق المحالالالالررةا  معبالالالالرا   الالالالن  مليالالالالا  تحريالالالالر المو

شالالالالكر  لالالالالالامواق  الشالالالالعب األمريكالالالالك للشالالالالعب العراقالالالالكا.من جانب الالالالا    ربالالالال  رومانوسالالالالكك   الالالالن سالالالالعادت ا 

لوجودهالالالالالالا فالالالالالالك المو الالالالالالل  مجكالالالالالالدة  ن االغالالالالالالر  مالالالالالالن زيارت الالالالالالا هالالالالالالو بحالالالالالالر موضالالالالالالوع إ الالالالالالادة إ مالالالالالالار 

 ن بؤدهالالالالا اتركالالالالز  لالالالال  ج الالالالود د الالالالم اا مالالالالار فالالالالك العالالالالراق   المو لا.و شالالالالار  السالالالال يرة األمريكيالالالالت  إلالالالال 

وتحديالالالالدا  فالالالالالك نينالالالالالوى  وتوسالالالاليع  طالالالالالر التعالالالالالاون فالالالالك كافالالالالالت المجالالالالالاا  ضالالالالمن اات الالالالالاق ااسالالالالالتراتيجك بالالالالالين 

 20البلالالالالدين  فضالالالالالؤ   الالالالالن الالالالالد م ااقت الالالالالادو واألمنكا.وقالالالالالال  رومانوسالالالالالكك: انحالالالالن  لالالالالال    تالالالالالاب مضالالالالالك 

 امالالالالا  مقبلالالالالتا  مردفالالالالت: انالالالالدرب  ن مالالالالن دون ااسالالالالتقرار  20 امالالالالا   لالالالال  العؤقالالالالت بالالالالين البلالالالالدين  ونتطلالالالالع إلالالالال  

مليالالالالالون دوار  بالالالالالر الوكالالالالالالت  250ا يمكالالالالالن تحقيالالالالالق  و شالالالالالك  ونسالالالالالع  لتوسالالالالاليع  ملناا.و ضالالالالالاف  ا الالالالالرفنا 

األمريكيالالالت للتنميالالالت  ونعمالالالل  لالالال  بالالالذل المزيالالالد  ونحالالالن هنالالالا ا نقلالالالل مالالالن حجالالالم التحالالالديا  ونشالالالجع  لالالال  اتخالالالاذ 

تقرار والسالالالاليادة ل الالالالذا البلالالالالدا.و ن فالالالالتق القن الالالالليت األمريكيالالالالت فالالالالك خطالالالالوا  لبنالالالالا   الالالالراق  قالالالالوى لتحقيالالالالق ااسالالالال 

المو الالالالل  ل تالالالال  رومانوسالالالالكك  إلالالالال   ن اهنالالالالاب ر بالالالالت ب الالالالذا الجانالالالالب لتعزيالالالالز العؤقالالالالت بالالالالين البلالالالالدين  معربالالالالت 

فالالالك الوقالالال  ن سالالال   الالالن تطلالالالع بؤدهالالالا إلالالال  تسالالال يل إ الالالادة جميالالالع العالالالائؤ  العراقيالالالت لمنالالالاطق م  بمالالالا فالالالك ذلالالالب 

 مخيم ال ول السوروا.العائؤ  المتواجدة فك 

 الحكيم من ديال : ا مكان للمجرمين هنا 

 كالالالالد رئالالالاليس تيالالالالار الحكمالالالالت  مالالالالار الحكالالالاليم  يالالالالوم األربعالالالالا    ن الحكومالالالالت والسالالالاللطا  األمنيالالالالت  شالالالال ق نيالالالالوز/

وقالالالالال الحكالالالاليم خالالالالؤل مالالالالجتمر جالالالالادون فالالالالك معالجالالالالت األمالالالالن بمحافظالالالالت ديالالالالال   وترسالالالاليق التعالالالالاي  المجتمعك.

 الالالالالح ك  قالالالالالد  فالالالالالك ديالالالالالال   وحضالالالالالرت  وكالالالالالالت شالالالالال ق نيالالالالالوز  إن االقضالالالالالا  والحكومالالالالالت واألج الالالالالزة األمنيالالالالالت 

المتالالالالالورطين بجالالالالالرائم القتالالالالالل م مالالالالالا كانالالالالال  انتمالالالالالا ات م وقوميالالالالالات م وا مكالالالالالان ل الالالالالم فالالالالالك  تؤحالالالالالق المجالالالالالرمين

ديال ا.و ضالالالالالا   ن االتعامالالالالالل مالالالالالع المتالالالالالورطين بالالالالالالجرائم واحالالالالالدة ودون  و اسالالالالالتينا ا   والحكومالالالالالت تسالالالالالير 

بخطالالالالوا  جالالالالالادة للقضالالالالالا   لالالالالال  مظالالالالاهر القتالالالالالل وال الالالالالتن بالالالالالديال    ينمالالالالا وجالالالالالد ا.وا تبر الحكالالالالاليم  التكالالالالالات  

ئرو مالالالالع ديالالالالال  خالالالالؤل األزمالالالالا  األمنيالالالالت ا الالالالزز تؤحالالالالم  بنالالالالا  المحافظالالالالت وترسالالالاليق األمالالالالن السياسالالالالك والعشالالالالا

الالالالالالداخلكا  افتالالالالالا إلالالالالال   ن االج الالالالالا  المعنيالالالالالت  مالالالالالام مسالالالالالجوليا  كبيالالالالالرة للح الالالالالاظ  لالالالالال  وحالالالالالدة واسالالالالالتقرار 

   لالالالالال  ا تيالالالالالال الطبيالالالالالب  حمالالالالالد طالالالالالؤل 2023/  2/  22ديال ا.و قالالالالالدم مسالالالالاللحون مج ولالالالالالون يالالالالالوم األربعالالالالالا  

وجالالالالال  مالالالالالن  يادتالالالالال  فالالالالالك شالالالالالارع الطالالالالالابو وسالالالالالط بعقوبالالالالالت.وقبل ذلالالالالالب  هالالالالالاجم مسالالالالاللحون المالالالالالدفعك  بعالالالالالد خر

كالالالالم شالالالالمال شالالالالرق  17مج ولالالالالون مجمو الالالالت مالالالالن المالالالالزار ين فالالالالك قريالالالالت الجيايلالالالالت التابعالالالالت لقضالالالالا  الخالالالالالص )

بعقوبالالالالالالت( اسالالالالالالباب ودواع متضالالالالالالاربت بالالالالالالين ردود افعالالالالالالال انتقاميالالالالالالت او نزا الالالالالالا   شالالالالالالائريت قديمت.وتشالالالالالال د 

وضالالالالا ا   منيالالالالت مترديالالالالت  تميلالالالال  بعمليالالالالا  ا تيالالالالال واختطالالالالا  وهجمالالالالا     2023ديالالالالال   منالالالالذ مطلالالالالع العالالالالام 

 مسلحت بعض ا اندرج  ضمن اليارا  والعائليت  و خرى  ن   جرائم إرهابيت.
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 ال تق: لقا ا  الس يرة األمريكيت مرفوضت.. ارتجال من بع  السياسيين

األربعالالالالا    الالالالن رفضالالالال  اسالالالالتمرار تالالالالدخؤ  السالالالال يرة تحالالالالال  ال الالالالتق  اليالالالالوم  بالالالالر وكالالالالالت المعلومالالالالت ا خباريالالالالت /

اامريكيالالالالت فالالالالك األمالالالالور الداخليالالالالت لشالالالالجون الحكومالالالالت  فيمالالالالا اكالالالالد ان التحركالالالالا  األخيالالالالرة والقالالالالا ا  هالالالالك بميابالالالالت 

 ارتجال من بع  الشخ يا  السياسيت فك العراق.

تور وقالالالالال  ضالالالالو اائالالالالتؤ  محمالالالالود الحيالالالالانك فالالالالك حالالالالدير لوكالالالالالت / المعلومالالالالت /  إنالالالال  ايجالالالالب اتبالالالالاع الدسالالالال 

والقالالالالانون  نالالالالد لقالالالالا  جميالالالالع السالالالال را  المتواجالالالالدين فالالالالك العالالالالراقا  مشالالالاليرا الالالالال  ان اجميالالالالع تالالالالدخؤ  السالالالال يرة 

 اامريكيت فك األمور الداخليت لشجون الحكومت مرفوضت جملت وت  يؤ ا.

وتالالالالابع  ان االتحركالالالالا  األخيالالالالرة والقالالالالا ا  هالالالالك بميابالالالالت ارتجالالالالال مالالالالن بعالالالال  الشخ الالالاليا  السياسالالالاليت مالالالالع 

ت لالالالالدى العالالالالراقا  افتالالالالا الالالالال  ان اهنالالالالالب رفضالالالالا واضالالالالحا للوجالالالالود العسالالالالكرو األمريكالالالالك فالالالالك السالالالال ارة اامريكيالالالال 

 البلد من جميع القوى السياسيتا.

وارد   ان االسالالالال ارة األمريكيالالالالت وجميالالالالع السالالالال ارا  لالالالالدي ا ا مالالالالال تخالالالالص األمالالالالور الخارجيالالالالت بالالالالين البلالالالالدين 

 ولن نسمق بالتدخل فك الشان السياسك الداخلك للبلدا.

ائالالالتؤ  دولالالالت القالالالانون محمالالالد ال الالالي ود قالالالد تحالالالدر فالالالك وقالالال  سالالالابق لالالالال/ المعلومالالالت /  إن  وكالالالان النائالالالب  الالالن

ااسالالالالتمرار تحركالالالالا  السالالالال يرة األمريكيالالالالت هالالالالو بميابالالالالالت خالالالالرق للسالالالالياقا  الدبلوماسالالالاليت التالالالالك ليسالالالال  ضالالالالالمن 

مجالالالال  مل الالالاا  مشالالاليرا الالالال  انالالال  ايتحالالالتم الحكومالالالت الجديالالالدة ان يكالالالون ل الالالا موقالالال  مالالالن هالالالذ  التحركالالالا  التالالالك 

 افرا فك العراقا.تميل تدخؤ س

 اجتماع اليكتك والبارتك ينت ك بالتوافق  ل  نقطت جوهريت حول اانتخابا  

اكالالالالالد القيالالالالادو فالالالالالك ااتحالالالالاد الالالالالالوطنك الكردسالالالالتانك احمالالالالالد ال ركالالالالك  األربعالالالالالا    وكالالالالالت المعلومالالالالالت ا خباريالالالالت/

 تو الالالالالالالل الالالالالالالالديمقراطك الكردسالالالالالالالتانك وااتحالالالالالالالاد الالالالالالالالوطنك الالالالالالالال  توافالالالالالالالق بشالالالالالالالان اجالالالالالالالرا  اانتخابالالالالالالالا  .

وقالالالالال ال ركالالالالك فالالالالك ت الالالالريق لالالالالال / المعلومالالالالت /  ان اااجتمالالالالاع الالالالالذو ح الالالالل امالالالالس بالالالالين الحالالالالزبيين الكالالالالرديين 

اليكتالالالالك والبالالالالارتك اقت الالالالر  لالالالال  نقطالالالالت واحالالالالدة التالالالالك تتعلالالالالق بانتخابالالالالا  ا قلالالالاليم حيالالالالر تالالالالم اات الالالالاق  لالالالال   الالالالدة 

  نقاط ا .

واحالالالالدة مالالالالع ا تمالالالالاد  و ضالالالالا  ان االجالالالالانبيين ات قالالالالا  لالالالال  ان تكالالالالون اانتخابالالالالا  بعالالالالدة دوائالالالالر وليسالالالال  دائالالالالرة

بيانالالالالا  وزارة التجالالالالارة ااتحاديالالالالت كم الالالالدر لسالالالالجؤ  النالالالالاخبين م كالالالالذلب تالالالالم اات الالالالاق  لالالالال  ا تمالالالالاد النظالالالالام 

  البالالالالالالالالايومترو ا م مبينالالالالالالالالا انالالالالالالالال  ا سالالالالالالالاليتم  الالالالالالالالر  اات الالالالالالالالاق  لالالالالالالالال  بقيالالالالالالالالت األحالالالالالالالالزاب الكرديالالالالالالالالت ا .

عالالالالر  اات الالالالاق ورجالالالالق ال ركالالالالك ان ا الجولالالالالت المقبلالالالالت بالالالالين الحالالالالزبين سالالالاليتم مناقشالالالالت قالالالالانون الالالالالن ط والغالالالالاز ل

   لالالالالالالالالالالالالالالال  رجيالالالالالالالالالالالالالالالت كرديالالالالالالالالالالالالالالالت موحالالالالالالالالالالالالالالالدة وهالالالالالالالالالالالالالالالذا مالالالالالالالالالالالالالالالا تريالالالالالالالالالالالالالالالد  بغالالالالالالالالالالالالالالالداد ا.

وا لالالالالن ااتحالالالالاد الالالالالوطنك الكردسالالالالتانك مقاطعالالالالت جلسالالالالا  مجلالالالالس الالالالالوزرا  والم اوضالالالالا  مالالالالع الالالالالديمقراطك  

 بعد الخؤ  حول تمديد  مل برلمان كردستان.
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 اتؤ   شرا  المقذوفا  الحربيت فك النج  

مقالالالالذوفا  حربيالالالالا  فالالالالك محافظالالالالت  66الالالالالدفاع المالالالالدنك  اليالالالالوم األربعالالالالا   اتالالالالؤ    لنالالالال  مديريالالالالت  السالالالالومريت نيالالالالوز/

 النج .

ااشالالالر   النجالالال     نالالال  اباشالالالرا  مالالالدير الالالالدفاع المالالالدنك فالالالكالسالالالومريت نيالالالوز وذكالالالر بيالالالان للمديريالالالت  ورد لالالالال

مقالالالذوفا  حربيالالالا  مالالالن المخل الالالا  الحربيالالالت مختل الالالت العيالالالار  66  تالالالم إتالالالؤ  رشالالاليد يابالالال  رشالالاليد العميالالالد الحقالالالوقك

 والنو يتا.

 شالالال ر الماضالالاليت  مالالالن قبالالالل م ارزنالالالا  6عيالالالور  لي الالالا خالالالؤل فتالالالرة الالالالالو شالالالار  إلالالال   ن اهالالالذ  المخل الالالا  تالالالم ال

 ."النج  ومن خؤل  مليا  المسق الميدانك فك مناطق مت رقت فك  حرا  محافظت

 

 جير اشخاص اختط  م دا   اارهابك فك اانبار 5القوا  اامنيت تعير  ل  

القيالالالالادو فالالالالك تحالالالالال  اانبالالالالار الموحالالالالد  بالالالالدى الجغي الالالالك  ااربعالالالالا   بالالالالان افالالالالاد  / وكالالالالالت المعلومالالالالت ا خباريالالالالت

 نا الالالالر   الالالالابا  دا الالالال  ااجراميالالالالت قتالالالالل جميالالالالع المخطالالالالوفين الخمسالالالالت الالالالالذين تالالالالم اختطالالالالاف م مالالالالن قبالالالالل 

 يت  ربك اانبار.مجمو ت ارهاب

وقالالالالالال الجغي الالالالالك فالالالالالك ت الالالالالريق لوكالالالالالالت / المعلومالالالالالت/ ان االقالالالالالوا  اامنيالالالالالت  يالالالالالر   لالالالالال  جيالالالالالر المختط الالالالالين 

 الخمست الذين تم اختطاف م اينا  تنقل م بعجلت مدنيت فك منطقت ناحيت النخيب  ربك اانبارا.

 شالالالاليرة شالالالالمرا  طالالالالؤب واينالالالالين مالالالالن منتسالالالالبك القالالالالوا  اامنيالالالالت وهالالالالم مالالالالن  ٣واضالالالالا  ان االمختط الالالالين هالالالالم 

  مجكدا ان االقوا  اامنيت لم تتمكن من ا تقال المتورطين بعمليت األختطا ا.

يشالالالالالار الالالالالال  ان مجمو الالالالالت مالالالالالن  نا الالالالالر   الالالالالابا  دا الالالالال  ااجراميالالالالالت اختط الالالالال  اليالالالالالوم ااربعالالالالالا   خمسالالالالالت 

تواجالالالالدهم فالالالالك منطقالالالالت  مالالالالدنيين بيالالالالن م اينالالالالين مالالالالن منتسالالالالبك القالالالالوا  اامنيالالالالت يسالالالالتقلون  جلالالالالت مدنيالالالالت حالالالالال 

 نخيب فك اانبارا.ناحيت ال

 

 

 

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/133555/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D9%81/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/2296366403/%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%20%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/133555/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D9%81/ar/
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 مليارا  دوار ايرادا  شباط  7الن ط: 

  لنالالالالالالال  وزارة الالالالالالالالن ط   الالالالالالالن مجمالالالالالالالوع ال الالالالالالالادرا  واايالالالالالالالرادا  المتحققالالالالالالالت لشالالالالالالال ر  /ال الالالالالالالرا  نيالالالالالالالوز

الماضالالالالك  بحسالالالالب ا ح الالالالائيت األوليالالالالت ال الالالالادرة  الالالالن شالالالالركت تسالالالالويق الالالالالن ط العراقيالالالالت اسالالالالالومو    شالالالالباط

( بالالالالالرميؤ    610( ال الالالالالا و)255( مليونالالالالالا )92الخالالالالالام )حيالالالالالر بلالالالالالم مجمالالالالالوع كميالالالالالت ال الالالالالادرا  مالالالالالن الالالالالالن ط 

 ( مليار دوار.7.081بايرادا  بلغ  )

و شالالالالار  ااح الالالالائيت وفقالالالالا لالالالالوزارة الالالالالن ط الالالالال  ان امجمالالالالوع الكميالالالالا  الم الالالالدرة مالالالالن الالالالالن ط الخالالالالام لشالالالال ر 

( ال الالالالا و 140( مليونالالالالا و)89شالالالالباط الماضالالالالك مالالالالن الحقالالالالول الن طيالالالالت فالالالالك وسالالالالط وجنالالالالوب العالالالالراق بلغالالالال  )

( مليالالالالون و) 2يؤ  امالالالالا مالالالالن حقالالالالول كركالالالالوب  بالالالالر مينالالالالا  جي الالالالان فقالالالالد بلغالالالال  الكميالالالالا  الم الالالالدرة )( بالالالالرم448)

 ( برميؤا. 393( ال ا و) 834

وان  ( الالالالالال  برميالالالالالل فالالالالالك اليالالالالالوم295( مؤيالالالالالين و)3وبالالالالالين ان امعالالالالالدل الكميالالالالالا  اليوميالالالالالت الم الالالالالدرة بلغالالالالال  )

 ( دوارا ا. 76.75معدل سعر البرميل الواحد بلم اكير من )

 ر  ر  الدوار فك بغداد والمحافظا  ارت اع باسعا

اسالالالالعار  الالالالر  الالالالالدوار مقابالالالالل الالالالالدينار  اليالالالالوم ااربعالالالالا   ارت ا الالالالا جديالالالالدا فالالالالك سالالالالجل   وكالالالالالت بغالالالالداد اليالالالالوم/

 البور ت ومحال ال يرفت بالعا مت بغداد.

دينالالالالار لكالالالالل  500م155وقالالالالال مراسالالالاللنا  إن سالالالالعر الالالالالدوار فالالالالك بور الالالالتك الك الالالالا  والحارييالالالالت ارت الالالالع الالالالال  

 دوار. 100

دوار  فيمالالالالا سالالالالجل سالالالالعر  100 لكالالالالل  000م156 واضالالالالا    ن سالالالالعر بيالالالالع الالالالالدوار بمحالالالالال ال الالالاليرفت بلالالالالم 

 دوار. 100 لكل  000م155الشرا  

دوار  كمالالالالا  100 لكالالالالل  250م157 امالالالالا فالالالالك بمحالالالالال ال الالالاليرفت فالالالالك المنالالالالاطق الشالالالالماليت  بلالالالالم سالالالالعر البيالالالالع 

 دوار. 100 لكل  250م156بلم سعر الشرا  

 000م155والشالالالالالرا    دوار  100 لكالالالالالل  000م156المنالالالالالاطق الجنوبيالالالالالت  و الالالالالل سالالالالالعر البيالالالالالع الالالالالال  وفالالالالالك 

 .دوار 100 لكل 
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 خسائر ضخمت ألكبر شركت طيران فك م ر

تقالالالالدم  ضالالالالو مجلالالالالس النالالالالواب الم الالالالرو  محمالالالالد سالالالالعد ال الالالالمودو  بطلالالالالب إحاطالالالالت إلالالالال  رئالالالاليس  الم الالالالرو اليالالالالوم /

وقالالالالال ال الالالالمودو  مليالالالالون دوار(. 990مليالالالالار جنيالالالال  ) 30بلغالالالال  المجلالالالالس حالالالالول خسالالالالائر شالالالالركت م الالالالر للطيالالالالران التالالالالك 

ت  سالالالالوا   لالالالال   الالالالعيد  الالالالنا ت الطيالالالالران التالالالالك  فالالالالك طلبالالالال  إن الشالالالالركت الوطنيالالالالت م الالالالر للطيالالالالران تواجالالالال  تحالالالالديا  جمالالالال 

مليالالالار  30طالالالر    لي الالالا العديالالالد مالالالن المتغيالالالرا  خالالالؤل السالالالنوا  األخيالالالرة  با ضالالالافت إلالالال  تكبالالالدها خسالالالائر و الالالل  إلالالال  

مليالالالالون دوار(  وهالالالالو رقالالالالم يسالالالالتد ك الوقالالالالو   مامالالالال   والتحالالالالرب العاجل.و ضالالالالا : اتواجالالالال   990جنيالالالال  مالالالالا يقالالالالارب )

م الالالالالر للطيالالالالالران  يضالالالالالا منافسالالالالالت رهيبالالالالالت فالالالالالك ظالالالالالل النمالالالالالو الرهيالالالالالب لشالالالالالركا  إقليميتالالالالالال سالالالالالوا   ربيالالالالالت  و إفريقيالالالالالت  

اسالالالتطا   خالالالالؤل فتالالالرا  وجيالالالالزة  ن ت الالالر  ن سالالالال ا  لالالال  سالالالالاحت الطيالالالران العالالالالالمك  بعالالالد  ن تمكنالالالال  مالالالن بنالالالالا  شالالالالبكت 

ت  مؤقالالالالت بالالالالين قالالالالارا  العالالالالالم الخمالالالالس بالالالالل ت الالالالل طائرات الالالالا إلالالالال   البيالالالالت مالالالالدن العالالالالالم  فالالالالك حالالالالين  ن الالالالا األقالالالالدم جويالالالال

  تقالالال  محلالالالب سالالالر  ولالالالم تسالالالتطع 1932واأل الالالرق بالالالين دول المنطقالالالت والعالالالالم الالالالذو يعالالالود تالالالاريق انطؤق الالالا إلالالال   الالالام 

مياا.و شالالالالالار إلالالالالال   ن ال الالالالالمود  مالالالالالام التحالالالالالديا  وا مواج الالالالالت التغيالالالالالرا  التالالالالالك طالالالالالر    لالالالالال   الالالالالنا ت الطيالالالالالران  ال

 لالالالال  موظالالالال   إذ تالالالالم  37مليالالالالون جنيالالالال  شالالالال ري ا  ويبلالالالالم  الالالالدد موظ ي الالالالا  500شالالالالركا   تن الالالالق نحالالالالو  9الشالالالالركت يتبع الالالالا 

تعيالالالالين قطالالالالاع  الالالالري  مالالالالن م دون الحاجالالالالت إلالالالالي م فالالالالك ظالالالالل ت شالالالالك الواسالالالالطت والمحسالالالالوبيت بقطا ات الالالالا  مجكالالالالد ا  ن 

  الت كيالالالالر فالالالالك كي يالالالالت إنقالالالالاذ هالالالالذا الكيالالالالان مليالالالالار جنيالالالال   رقالالالالم  يالالالالر مسالالالالبوق  لالالالالذا بالالالالا 30و الالالالول خسالالالالائر الشالالالالركت لالالالالال 

لحالالالالت  حتالالالال  تسالالالالتطيع موا الالالاللت دورهالالالالا  الالالالالوطنك  الالالالالذو يعالالالالد  حالالالالد  دوا  القالالالالوة النا مالالالالت للدولالالالالت الم الالالالريت  ضالالالالرورة م 

 الوطنك  ل   كمل وج .

نحن بحاجت إل  رابين جخر.. الشيق حمد بن جاسم يتحدر  ن اات اقيا  إبراهيما والعؤقا   

 مع إسرائيل 

 كالالالد رئالالاليس وزرا  قطالالالر األسالالالبق الشالالاليق حمالالالد بالالالن جاسالالالم جل يالالالانك   نالالال  يتالالالابع بشالالالكل خالالالاص القضالالاليت  روسالالاليا اليالالالوم/

احلمالالالك هالالالو  ن  رى هالالالذا وقالالالد تالالالم حلالالال ..  و ضالالالا  حمالالالد:ال لسالالالطينيت  مشالالاليرا إلالالال   نالالال  قريالالالب جالالالدا مالالالن هالالالذ  المسالت.

و الالالالر   سالالالالالمتا.و ن  رى  ننالالالالا نعالالالالي  مالالالالع ا سالالالالرائيليين  و ن يعالالالالي  ال لسالالالالطينيون مالالالالع ا سالالالالرائيليين فالالالالك دولالالالالت م

ا خبالالالالرت م ذا  يالالالالوم  لالالالال  سالالالالبيل المالالالالزا   إذا اتحالالالالدوا  و  ملالالالالوا معالالالالا  يجالالالالب  ن نخالالالالا  من ما.وتالالالالابع قالالالالائؤ: الكالالالالن 

نحالالالن بحاجالالالت إلالالال  رابالالالين جخالالالر.. ونحالالالن بحاجالالالت لرجيالالالت قيالالالادة جديالالالدة لالالالدي ا التالالالزام  هالالالذا يحتالالالاس إلالالال  قالالالادة مالالالن الجالالالانبين..

قيالالالالا  إبالالالالراهيم سالالالالالو  تحالالالالل المشالالالالالكلت.. يجسالالالال نك  ن  قالالالالالول مالالالالن الجانالالالالب ال لسطينكا.و الالالالالر  بانالالالال  ا يعتقالالالالالد  ن ات ا

ألننالالالالا نتحالالالالدر  الالالالن التطبيعا.وتالالالالابع قالالالالائؤ: اتحالالالالدينا مالالالالع ا سالالالالرائيليين يوميالالالالا  نالالالالدما كنالالالال  فالالالالك  هالالالالذ  الكلمالالالالا ...

المن الالالب.. ولكالالالن لبنالالالا  فكالالالرة جديالالالدة بالالالدون رجيالالالت  و هالالالد  سالالالؤم  مالالالن السالالالابق ألوانالالال  القيالالالام بكالالالل هالالالذا مالالالا لالالالم يكالالالن 

لالالالذلب لالالالم توقالالالع قطالالالر  لالالال  ات اقيالالالا  إبالالالراهيم بعالالالد  وربمالالالا لالالالن يالالالتم توقيع الالالاا.و رد   قيالالالام بالالال ..لالالالديب خطالالالت لمالالالا يجالالالب ال

نحتالالالاس جميعالالالا  كالالالل شالالالخص لديالالال   ؤقالالالت مالالالع ا سالالالرائيليين.. لالالالدينا  ؤقالالالت..  ؤقالالالت؟ بالالالالقول: امالالالاذا سالالالنجنك مالالالن هالالالذا؟

را .. لكالالالالن د ونالالالالا  ن نتحالالالالدر مالالالالع ا سالالالالرائيليين ونقالالالالول ل الالالالم  انظالالالالروا  نحالالالالن نقالالالالوم بعمالالالالل طبيعالالالالك.. سالالالالن ع ل السالالالال ا

 نجلس ونحاول إيجاد الحل  ل   ر  الواقعا.
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 بايدن يمدد حالت الطوار  فك بؤد   ل  خل يت العمليت الروسيت فك  وكرانيا

  لالالالالن البيالالالال  األبالالالالي  تمديالالالالد الالالالالرئيس األمريكالالالالك جالالالالو بايالالالالدن حالالالالالت الطالالالالوار  الم روضالالالالت فالالالالك  /نوفوسالالالالتك

وجا  فالالالالك بيالالالالان  الالالالن  وكرانيالالالالا  ولتن يالالالالذ العقوبالالالالا  ضالالالالد روسالالالاليا.الالالالالبؤد  لالالالال  خل يالالالالت العمليالالالالت الروسالالالاليت فالالالالك 

بايالالالالالدن: ا  لالالالالالن تمديالالالالالد حالالالالالالت الطالالالالالوار  لعالالالالالام إضالالالالالافك  بموجالالالالالب نظالالالالالام الطالالالالالوار  الالالالالالوطنك الم الالالالالرو  

وفالالالالالك إخطالالالالار  إلالالالالال  الكالالالالالونغرس   ضالالالالا  الالالالالالرئيس بايالالالالالدن   ن مالالالالن وج الالالالالت نظالالالالالر   ا ا.13660بالمرسالالالالوم 

ك لألمالالالالالالن القالالالالالالومك والسياسالالالالالالت الخارجيالالالالالالت يالالالالالالزال الوضالالالالالالع ايشالالالالالالكل ت ديالالالالالالدا  يالالالالالالر ا تيالالالالالالادو واسالالالالالالتينائ

يشالالالالار إلالالالال   ن الوايالالالالا  المتحالالالالدة   لنالالالال  حالالالالالت الطالالالالوار  فالالالالك الالالالالبؤد فالالالالك   قالالالالاب  الالالالودة القالالالالرم األمريكيتا.

 .2022  و2018  ومددت ا  امك 2014مارس  6إل  روسيا فك 

بسعي م   ؤق  إيران: حاا  تسمم جديدة ألكير من مئت طالبت والسلطا  تت م  فرادا 

 مدارس ال تيا  

 فالالالالاد  وكالالالالالت األنبالالالالا  ال رنسالالالاليت  نقالالالالؤ  الالالالن وسالالالالائل إ الالالالؤم محليالالالالت إيرانيالالالالت  األربعالالالالا   ن  كيالالالالر  /٢٤فالالالالرانس 

مالالالالن مئالالالالت طالبالالالالت تعرضالالالالن للتسالالالالمم بالغالالالالاز فالالالالك مالالالالدارس بالالالالريران. وقالالالالال رئالالالاليس خدمالالالالت ااستشالالالال ا  لوكالالالالالت 

ك مدينالالالت  ردبيالالالل بشالالالمال الالالالبؤد  استنشالالالقن تسالالالنيم لألنبالالالا  المحليالالالت: إن طالبالالالا  مالالالن سالالالبع مالالالدارس للبنالالالا  فالالال 

 شالالالخاص إلالالال  المستشالالال  . وتالالالاتك هالالالذ  الواقعالالالت  قالالالب سلسالالاللت مالالالن  108 الالالباحا مكونالالالا   ازيالالالت وتالالالم نقالالالل 

الحالالالالاا  الممايلالالالالت المسالالالالجلت منالالالالذ نالالالالوفمبر/ تشالالالالرين اليالالالالانك. و يالالالالار  الظالالالالاهرة  ضالالالالبا فالالالالك الالالالالبؤد. وقالالالالال  

إلالالالال  اإ الالالالؤق كالالالالل المالالالالدارس  وخ و الالالالا وزارة ال الالالالحت األحالالالالد إن ابعالالالال  األفالالالالرادا يسالالالالعون  بالالالالر ذلالالالالب 

ذكر  وكالالالالالت األنبالالالالا  ال رنسالالالاليت  نقالالالالؤ  الالالالن وسالالالالائل إ الالالالؤم إيرانيالالالالت محليالالالالت   ن  كيالالالالر مالالالالن مالالالالدارس ال تيالالالالا ا.

األربعالالالالا  فالالالالك مالالالالدارس بالالالالريران  بعالالالالد سلسالالالاللت مالالالالن الحالالالالاا  الممايلالالالالت للتسالالالالمم بالغاز مئالالالالت طالبالالالالت تعرضالالالالن

وقالالالالالال رئالالالالاليس المسالالالالالجلت منالالالالالذ تشالالالالالرين اليالالالالالانك/نوفمبر  والتالالالالالك  يالالالالالار  التعالالالالالاط  بشالالالالالكل متزايالالالالالد فالالالالالك البؤد.

فالالالالالك مدينالالالالالت  ردبيالالالالالل  خدمالالالالالت ااستشالالالالال ا  لوكالالالالالالت تسالالالالالنيم لألنبالالالالالا  إن طالبالالالالالا  مالالالالالن سالالالالالبع مالالالالالدارس للبنالالالالالا 

 شالالالالالخاص إلالالالالال  المستشالالالالال  . و وضالالالالالق  ن  108)شالالالالالمال(  استنشالالالالالقن  الالالالالباحا مكونالالالالالا   ازيالالالالالت وتالالالالالم نقالالالالالل 

كما  فالالالالاد  وسالالالالائل ا  الالالالؤم  الالالالن حالالالالاا  تسالالالالمم جديالالالالدة فالالالالك يالالالالؤر الحالالالالالت العامالالالالت للطالبالالالالا  فالالالالك تحسالالالالن.

سالالالالمم ف الالالالك مدرسالالالالت يانويالالالالت فالالالالك  الالالالرب العا الالالالمت    الالالاليب  الطالبالالالالا  ابالتمالالالالدارس  لالالالال  األقالالالالل فالالالالك ط ران.

جالالالرا  ر  نالالالوع مالالالالن الالالالرذاذا  وفالالالق مالالالالا نقلالالال  وكالالالالت فالالالالارس لألنبالالالا   الالالن جبالالالالا  الطالبالالالا . و فالالالاد الم الالالالدر 

وقالالالالالدر  المتحديالالالالالت باسالالالالالم لجنالالالالالت ال الالالالالحت البرلمانيالالالالالت  ن سالالالالال   الالالالالن و الالالالالول خالالالالالدما  الطالالالالالوار  إلالالالالال  الموقع.

 طالبالالالت فالالالك مدينالالالت قالالالم منالالالذ تسالالالجيل  ولالالال  حالالالاا  التسالالالمم  بالالالر 800زهالالالرا  شالالاليخك  األربعالالالا  إ الالالابت نحالالالو 

و ظ الالالالالالر  نتالالالالالالائ  فالالالالالالك بروجالالالالالالرد ) رب(. 400الج الالالالالالاز التن سالالالالالالك فالالالالالالك  واخالالالالالالر تشالالالالالالرين اليالالالالالالانك/نوفمبر و

فحو الالالالا  السالالالالموم التالالالالك تو الالالالل  إلي الالالالا وزارة ال الالالالحت ونقل الالالالا نائالالالالب  ن المالالالالادة السالالالالامت المسالالالالتخدمت فالالالالك 

 الم الالالالالنوع بشالالالالالكل  ساسالالالالالك مالالالالالن النيتالالالالالروجين N2قالالالالالم تتكالالالالالون بشالالالالالكل خالالالالالاص مالالالالالن  الالالالالاز النيتالالالالالروجين 

 ت  و كسماد زرا ك.والمستخدم فك ال نا 

https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/20230226-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%8A%D9%85-%D9%84%D9%85%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B0%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF
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