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 (موقع مجلس النواب(..)7ص.) رئيس مجلس النواب يزور محافظة كربالء المقدسة 

  رواتببببببببب المتقاضببببببببديط و  بببببببب  نسبببببببببة اسببببببببتق ا  : زيبببببببباد   ابنببببببببوالس جلببببببببم يسرئلبببببببب النائببببببببب ا و

 (موقع مجلس النواب(..)8ص.) القرو  هي السبي  الوحيد لتحسيط وضعهم اقتصاديا  

  لبحببببببع ماببببببرو  قببببببانوط ) حريببببببة التعبيببببببر ( .. المنببببببد و  يرضبببببب  جلسببببببة اسببببببتما  ضامببببببة بحضببببببور

 (موقع مجلس النواب(..)8ص.) رسمي ونقابي واسع

   موسبببببببعا  للجنبببببببة ال بببببببدماب وادضمبببببببار بحضبببببببور  مبببببببيط ب بببببببداد والكبببببببادر المنبببببببد و  يتبببببببر س اجتماضبببببببا

 (موقع مجلس النواب(..)9ص.) المتقدم في ا مانة

  نائببببببب رئببببببيس مجلببببببس النببببببواب د.اببببببا كواط ضبببببببد  فببببببي  كببببببر   نت اضببببببة اببببببعب كوردسببببببتاط ضببببببام

، يؤكبببببببببببد ضلببببببببببب  ضبببببببببببرور  ادلتبببببببببببزام بالدسبببببببببببتور وضبببببببببببماط حقبببببببببببو  جميبببببببببببع مكونببببببببببباب 1991

 (مجلس النوابموقع (..)9ص.) الاعب

 (وكالة ا نباء العراقية(..)10ص.)المالية النيابية تستضيف مدير ضام هيئة الجمارك 

 دضببببببببببم كامبببببببببب  للقببببببببببواب ا منيببببببببببة فببببببببببي موازنببببببببببة  وانببببببببببدلبا لببببببببببيض الببببببببببدفا  النيابيببببببببببةو ضضبببببببببب :

 (ال راب نيوز(..)10ص.)0202

 وكالببببببببة ا نببببببببباء (..)11ص.)القانونيببببببببة النيابيببببببببة تستضببببببببيف وزيببببببببر العببببببببد  لمناقاببببببببة  ال ببببببببة مل بببببببباب

 (العراقية

  استضببببببببببببافة نيابيببببببببببببة لمببببببببببببدير  التوزيببببببببببببع فببببببببببببي وزار  الكهرببببببببببببباء بابببببببببببب ط   ببببببببببببة الصببببببببببببيف

 (وكالة ا نباء العراقية(..)11ص.)المقب 

 (وكالة ب داد اليوم(..)12ص.)مجلس النواب ينعقد غدا  وفاجعة " بط ال  يب"  برز  ضمالك 

  تحبببببببببببببرك فبببببببببببببي البرلمببببببببببببباط العراقبببببببببببببي  ستضبببببببببببببافة وزيبببببببببببببر ال ارجيبببببببببببببة بسببببببببببببببب تبببببببببببببد الب

   (ا ق نيوز(..)12ص.) رومانوسكي

 ياببببببكك بجديببببببة تن يبببببب  "ات ببببببا   دار  الدولببببببة" ويببببببدضو السببببببوداني درسببببببا   النائببببببب ضبببببببدالكريم ضب بببببباط

 (ا ق نيوز(..)13ص.)قانوط الع و العام

  وكالببببببة (..)13ص.)يصببببببوب نحببببببو الكبببببباظمي: الحصببببببانة لببببببط تمنببببببع مسبببببباءلتكالنائببببببب اسببببببعد البزونببببببي

 (المعلومة اد بارية

https://www.ina.iq/179799--.html
https://www.ina.iq/179799--.html
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 مليبببببببببببببار دينبببببببببببببار  23مابببببببببببببروضا وهميبببببببببببببا بكل بببببببببببببة  11: احالبببببببببببببة النائبببببببببببببب صبببببببببببببال  زينبببببببببببببي

 (وكالة المعلومة اد بارية(..)14ص.)للنزاهة

 بعببببببدم ابتببببببدا  ضببببببرف جديببببببد ي ببببببالف قببببببرار ا تحاديببببببة بابببببب ط حصببببببة  لببببببب ات يفنصببببببة ليببببببضاة ئبببببببناال

 (وكالة المعلومة اد بارية(..)14ص.)كردستاط

 وكالببببببة المعلومببببببة (..)15ص.)توضبببببب  ابببببببرز ضببببببائق امببببببام حسببببببم الموازنببببببة النائبببببببة سببببببهيلة السببببببل اني

 (اد بارية

 المسببببببببببتدير  ينتهببببببببببي ببببببببببباجراءاب امنيببببببببببة فببببببببببي اجتمببببببببببا  ال اولببببببببببة  :يمعببببببببببمجالك  بببببببببب ئبببببببببببناال

 (وكالة المعلومة اد بارية(..)15ص.)ديال 

 العبببببببرا  يمتلبببببببك البيئبببببببة المناسببببببببة ليتصبببببببدر المراتبببببببب ا ولببببببب  بتصبببببببدير  لنائبببببببب رفيبببببببق الصبببببببالحي: ا

 (العهد نيوز(..)16ص.)المنتجاب الزراضية

  جبببببببببببببب  آ   الببببببببببببببباني لقيبببببببببببببباداب  حببببببببببببببزاب ادقلببببببببببببببيم:   ت ر ببببببببببببببوا بالمكتسببببببببببببببباب النائبببببببببببببببة 

 (نيوز ناس(..)16ص.)مصالحكم

 سببببببببيناريو يبببببببببتم ترتيببببببببببك لتصببببببببب ية السببببببببجناء ب بببببببببر  م تل بببببببببة دا ببببببببب  النائببببببببب رضبببببببببد البببببببببدهلكي :

 (ناس نيوز (..)17ص.)السجوط
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  رئبببببببيس الجمهوريبببببببة: العبببببببرا  ضلببببببب  اسبببببببتعداد  سبببببببتعاد  دور  البن ببببببباء ضلببببببب  السببببببباحتيط ادقليميببببببببة

 (السومرية نيوز(..)18ص.)والدولية

 وكالببببببة ا نببببببباء (..)19ص.)رئببببببيس الببببببوزراء يعببببببود  لبببببب  ب ببببببداد بعببببببد ا تتببببببام زيارتببببببك الرسببببببمية لمصببببببر

 (العراقية 

 ال ببببببببراب (..)20ص.)الرئاسبببببببة المصببببببببرية تصبببببببدر بيانببببببببا  م صببببببببال  ضبببببببط لقبببببببباء السيسبببببببي والسببببببببوداني

 (نيوز

  (السومرية نيوز(..)20ص.)الماروباب الكحوليةكتلة سياسية ت عط بقانوط حظر 

  (ا ق نيوز(..)21ص.)اد ار التنسيقي يناقش "سانب لي و" في منز  حمود 

 وكالببببببة (..)22ص.)ا تحبببببباد: التوغبببببب  التركببببببي ببببببباب ا ك ببببببر تهديببببببدا للسببببببلم ا هلببببببي وا مببببببط العراقببببببي

 (المعلومة اد بارية

 (  99برئاسببببببببة العببببببببرا ..  ن ببببببببال  اضمببببببببا  الببببببببدور ) لمجلببببببببس ادار  منظمببببببببة العمبببببببب  العربيببببببببة فببببببببي

 (ال راب نيوز(..)22ص.)القاهر 

  (ال راب نيوز(..)23ص.)ادقليم الباني: ا تحاد يمد يد  للجميع و  نريد تقسيم 

  وزيببببببببر الدا ليببببببببة يتببببببببر س اجتمببببببببا  اللجنببببببببة الو نيببببببببة الدائمببببببببة لتنظببببببببيم ا سببببببببلحة وحصببببببببرها بيببببببببد

 ( موازيط نيوز(..)23ص.)الدولة

   (ب داد اليوم (..)24ص.)الجديد يهدد بالتصعيد في حا  استمر تمديد برلماط ا قليمالجي 

  (العهد نيوز(..)24ص.)ائتالف المالكي يح ر مط تحركاب الس ير  ا مريكية في العرا 

 (ناس نيوز (.)25ص.)ت اصي  اجتما  الوزير   يف سامي والمم   ادقليمي للبنك الدولي 
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  (السومرية نيوز(..)26ص.) بيعة اصواب ا ن جاراب قرب  ربي مصدر  مني يكاف 

 (ال راب نيوز(..)26ص.)العملياب الماتركة تمهد ل  ة رمضاط 

 

 

 

 

 

 وكالبببببببة (..)27ص.)البنبببببببك المركبببببببز  يؤكبببببببد اسبببببببتمرار مبادرتبببببببك لتمويببببببب  ابببببببراء الوحبببببببداب السبببببببكنية

 (العراقيةا نباء 

  (ا ق نيوز(..)27ص.)ارت ا  اسعار الدو ر في ب داد وكوردستاط مع ادغال 
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 ("ضكاظ"(..)28ص.)السعودية ا ول  ضالميا في مجا  التعليم التقني والتدريب المهني 

  مئبببببباب التونسببببببييط مببببببط  نصببببببار "جبهببببببة ال ببببببالص الببببببو ني" يتظبببببباهروط تنديببببببدا باضتقببببببا  حقببببببوقييط

 (٤٢فرانس (..)29ص.)الحريابوانتهاك 

 

 

 

 

 

 (نوفوستي(..)30ص.)صربيا تن ي  نباء ضط  رسالها  سلحة  وكرانيا 

 سببببببكا  نيببببببوز (..)30ص.)وزيببببببر الببببببدفا  ا ميركببببببي يبببببببد  جولببببببة بالاببببببر  ا وسبببببب  محورهببببببا  يببببببراط

 (ضربية
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  رئيس مجلس النواب يزور محافظة كربالء المقدسة

مجلببببببببس النببببببببواب م الحلبوسببببببببي، اليببببببببوم ا حببببببببد، محافظببببببببة كببببببببربالء زار رئببببببببيس  موقببببببببع مجلببببببببس النببببببببواب/

المقدسببببببة، حيببببببع ضقببببببد سببببببيادتك اجتماضببببببا ، بحضببببببور نببببببواب المحافظببببببة، مببببببع المحببببببافظ السببببببيد نصببببببيف جاسببببببم 

 ال  ابي ومدير  الدوائر ا منية وال دمية في المحافظة.

الموازنببببببة ا تحاديبببببببة، وجببببببر ،  ببببببال  ا جتمببببببا ، بحببببببع الواقببببببع ال بببببببدمي فببببببي المحافظببببببة واحتياجاتهببببببا فببببببي 

وا  ببببببببال  ضلبببببببب  رؤيببببببببة  دار  المحافظببببببببة للمابببببببباريع التنمويببببببببة ضببببببببمط   ببببببببة تنميببببببببة ا قبببببببباليم والموازنببببببببة 

ا سبببببت مارية فبببببي البببببوزاراب ا تحاديبببببة، والوقبببببوف ضلببببب  بعببببب  المعوقببببباب التبببببي تواجبببببك ضبببببددا  مبببببط الماببببباريع 

 حت  اآلط. المتلكئة في ق اضي الماء والمجار  المحالة من  ضد  سنواب ولم تنجز

ببببببط سببببببيادتك ادنجببببببازاب المتحققببببببة ضلبببببب  الصببببببعيديط ا منببببببي وال ببببببدمي، والسببببببعي الح يببببببع مببببببط الحكومببببببة  و مَّ

المحليببببببة للتواصبببببب  مببببببع  بنبببببباء المحافظببببببة والعمبببببب  ضلبببببب  تلبيببببببة مت لببببببباتهم وبحسببببببب ا ولويبببببباب والت صيصبببببباب 

المقدسبببببة، كمبببببا تبببببم الت كيبببببد الماليبببببة، فضبببببال ضبببببط جهودهبببببا المسبببببتمر   بببببال   يبببببام الزيببببباراب الدينيبببببة فبببببي كبببببربالء 

ضلبببببب   هميببببببة دضببببببم الق ببببببا  ا سببببببت مار  البببببب   يسببببببهم فببببببي تحقيببببببق التنميببببببة، وتببببببوفير المت لببببببباب التاببببببريعية 

الالزمبببببة والبيئبببببة ال صببببببة لجببببب ب ضبببببدد  كببببببر مبببببط المسبببببت مريط فبببببي كافبببببة الق اضببببباب، كالزراضيبببببة والصبببببناضية 

 وال دمية وغيرها.

لحسببببببيط والعببببببباس )ضليهمببببببا السببببببالم(، والتقبببببب  ضببببببددا  مببببببط كمببببببا  جببببببر  سببببببيادتك مراسببببببيم زيببببببار  ادمبببببباميط ا

 الموا نيط واستمع  ل  م البهم.
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النائب ا و  : زياد  رواتب المتقاضديط و    نسبة استق ا  القرو  هي السبي  الوحيد 

  لتحسيط وضعهم اقتصاديا  

 كببببببد النائببببببب ا و  لببببببرئيس مجلببببببس النببببببواب السببببببيد محسببببببط المنببببببد و  ،  ط ال ريببببببق موقببببببع مجلببببببس النببببببواب/ 

الوحيبببببببد لتحسبببببببيط الظبببببببروف المعيابببببببية لابببببببريحة المتقاضبببببببديط يمبببببببر مبببببببط  بببببببال  زيببببببباد  الرواتبببببببب التقاضديبببببببة 

وكبببببب لك   بببببب  نسبببببببة ا سببببببتق اضاب الاببببببهرية ال اصببببببة ب وائببببببد السببببببلف والقببببببرو  مببببببط قببببببب  المصببببببارف 

لبببببة تحبببببب سبببببل ة البنبببببك المركبببببز  داضيبببببا  مجلبببببس البببببوزراء  لببببب  التصبببببويب ضلببببب  هببببب   التوصبببببياب ببببببال تر  العام

مم لببببببيط ضببببببط اببببببريحة المتقاضببببببديط  2023آ ار  -5جبببببباء  لببببببك  ببببببال  اسببببببتقبالك بمكتبببببببك اليببببببوم ا حببببببد المقبلببببببة .

الحكببببببومي , لمناقاببببببة م ببببببالبهم , مؤكببببببدا  اضتبارهببببببا مببببببط  ولويبببببباب ضمبببببب  مجلببببببس النببببببواب وكبببببب لك المنهببببببا  

الببببببب   صبببببببوب ضليبببببببك مجلبببببببس النبببببببواب ل  بببببببة ضمببببببب  الحكومبببببببة الراهنبببببببةو كر المنبببببببد و   بببببببال  م ا بببببببباب 

رسببببببمية ،معنونببببببة  لبببببب  رئببببببيس مجلببببببس الببببببوزراء ومحببببببافظ البنببببببك المركببببببز  العراقببببببي ،ضببببببرور  العمبببببب  ضلبببببب  

تحسببببببيط ا وضببببببا  المعااببببببية للمتقاضببببببديط ، البببببب يط لببببببم ت ببببببر  حتبببببب  اآلط ضلبببببب  مرتببببببباتهم    ت ييببببببراب منبببببب  

تبببببببر   ويلبببببببة ، و ط المت يبببببببراب ا قتصبببببببادية الراهنبببببببة وزيببببببباد  تكل بببببببة الحيبببببببا  المعيابببببببية التبببببببي تسببببببببب بهبببببببا ف

التضبببببب م نتيجببببببة ان  ببببببا  سببببببعر الببببببدينار العراقببببببي ،ت ببببببر  ضلبببببب  الجميببببببع اللجببببببوء  لبببببب   جببببببراءاب سببببببريعة 

لضببببببماط ضببببببيش كببببببريم لجميببببببع المببببببوا نيط ومببببببنهم اببببببريحة المتقاضببببببديط.و الب النائببببببب ا و   لبببببب  المبااببببببر  

بابببببببمو  المتقاضبببببببديط غيبببببببر المسبببببببت يديط سبببببببابقا  بتوزيبببببببع ق بببببببع ا راضبببببببي السبببببببكنية تحقيقبببببببا  للعدالبببببببة ببببببببيط 

المكل ببببببيط ب دمببببببة ضامببببببة , واببببببمو  اببببببريحة المتقاضببببببديط بقببببببانوط التبببببب ميط الصببببببحي ، كببببببونهم  ك ببببببر احتياجببببببا  

 للرضاية الصحية .

استما  ضامة بحضور لبحع مارو  قانوط ) حرية التعبير ( .. المند و  يرض  جلسة 

  رسمي ونقابي واسع

(، جلسببببببة اسببببببتما  2023ا ار  -5تببببببر س السببببببيد محسببببببط المنببببببد و  اليببببببوم ا حببببببد )موقببببببع مجلببببببس النببببببواب/ 

ضامببببببة لبحببببببع ماببببببرو  قببببببانوط )حريببببببة التعبيببببببر ضببببببط الببببببر   وا جتمببببببا  والتظبببببباهر السببببببلمي(،  قامتهببببببا لجنببببببة 

الم النيابيتببببببببباط، وحضبببببببببرها ضبببببببببدد  مبببببببببط حقبببببببببو  ادنسببببببببباط، ولجنبببببببببة ال قافبببببببببة والسبببببببببياحة وا  بببببببببار وادضببببببببب

المستابببببببباريط الحكببببببببومييط, ورئببببببببيس ابببببببببكة ادضببببببببالم, وقضببببببببا , ونقيببببببببب الصببببببببح ييط ونقيببببببببب المحبببببببباميط 

ببببببد السببببببيد )محسببببببط المنببببببد و ( ، النائببببببب وببببببباح وط ورؤسبببببباء منظمبببببباب مجتمببببببع مببببببدني, ومم لببببببو وزاراب. و ك 

يبببببببر ضبببببببط البببببببر   تعبببببببد مبببببببط  هبببببببم ا و  لبببببببرئيس مجلبببببببس النبببببببواب، فبببببببي كلمتبببببببك ا فتتاحيبببببببة,  ط حريبببببببة التعب

مكتسبببببباب ضبببببرا  مبببببا بعبببببد زوا  الديكتاتوريبببببة، واط الح ببببباظ ضلببببب  هببببب ا الحبببببق وحمايتبببببك مبببببط صبببببميم واجبببببباب 

مجلببببببس النببببببواب، ماببببببيرا   لبببببب   ط المجلببببببس يسببببببع  منبببببب   ك ببببببر مببببببط دور  نيابيببببببة  لبببببب  تاببببببريع قببببببانوط حريببببببة 

ا ينسببببببجم مببببببع الاببببببرائع الدوليببببببة التعبيببببببر وا جتمببببببا  والتظبببببباهر السببببببلمي، لتنظببببببيم هبببببب   الحقببببببو  ا صببببببيلة بمبببببب

لحقبببببببو  ادنسببببببباط.وب يط المنبببببببد و   ط مجلبببببببس النبببببببواب حبببببببريص, ضلببببببب  ا سبببببببتما   لببببببب  الجهببببببباب القضبببببببائية 

والحكوميببببببببة المعنيببببببببة، و صببببببببحاب الابببببببب ط مببببببببط الم تصببببببببيط وا كبببببببباديمييط ومنظمبببببببباب المجتمببببببببع المببببببببدني 

قببببببوانيط للوصببببببو   لبببببب  ومم لببببببي اببببببرائ  المجتمببببببع الم تل ببببببة، حرصببببببا  ضلبببببب   نضببببببا  مابببببباريع ومقترحبببببباب ال

  فض  الصياغاب, و صوصا  ما يتعلق منها بالحقو  والحرياب باك  مباار .

https://iq.parliament.iq/blog/2023/03/05/%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%a6%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84-%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%aa%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%86-%d9%88/
https://iq.parliament.iq/blog/2023/03/05/%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%a6%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84-%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%aa%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%86-%d9%88/
https://iq.parliament.iq/blog/2023/03/05/%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%a6%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84-%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%aa%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%86-%d9%88/
https://iq.parliament.iq/blog/2023/03/05/%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%a6%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84-%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%aa%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%86-%d9%88/
https://iq.parliament.iq/blog/2023/03/05/%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%a6%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84-%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%aa%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%86-%d9%88/
https://iq.parliament.iq/blog/2023/03/05/%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%a6%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84-%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%aa%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%86-%d9%88/
https://iq.parliament.iq/blog/2023/03/05/%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%a6%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84-%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%aa%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%86-%d9%88/
https://iq.parliament.iq/blog/2023/03/05/%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%a6%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84-%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%aa%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%86-%d9%88/
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المند و  يتر س اجتماضا  موسعا  للجنة ال دماب وادضمار بحضور  ميط ب داد والكادر 

  المتقدم في ا مانة

: دضمنببببببا مرهببببببوط النائببببببب ا و  يبحببببببع المابببببباريع المتلكئببببببة فببببببي العاصببببببمة ويؤكببببببد موقببببببع مجلببببببس النببببببواب/ 

 بمد  ت ميط ال دماب للموا ط الب داد 

المنبببببد و  : مجلبببببس النبببببواب حبببببريص ضلببببب  زيببببباد  الت صيصببببباب الماليبببببة ل مانبببببة فبببببي قبببببانوط الموازنبببببة بمبببببا 

 ينسجم مع المااريع ا ستراتيجية التي تقوم بها

للجنببببببة ال ببببببدماب  تببببببر س السببببببيد محسببببببط المنببببببد و  النائببببببب ا و  لببببببرئيس مجلببببببس النببببببواب , اجتماضببببببا  موسببببببعا  

, بحضببببببور  مببببببيط العاصببببببمة ب ببببببداد السببببببيد ضمببببببار موسبببببب   2023ا ار  – 5وادضمببببببار النيابيببببببة اليببببببوم ا حببببببد 

كبببببباظم والكببببببادر المتقببببببدم فببببببي ا مانببببببة.وجر   ببببببال  اللقبببببباء بحببببببع ضببببببدد مببببببط المل بببببباب المتعلقببببببة بالمابببببباريع 

ع ا سببببببتراتيجية المن بببببب   ، المتلكئببببببة وال ببببببدماب البلديببببببة المقدمببببببة لمنببببببا ق العاصببببببمة ونسببببببب  نجبببببباز المابببببباري

و  سبببببببيما فبببببببي المنبببببببا ق المكتظبببببببة بالسبببببببكاط ، وتحضبببببببيراب البببببببدوائر البلديبببببببة لل عاليببببببباب ا جتماضيبببببببة لابببببببهر 

رمضببببببباط ال ضبببببببي .وقا  المنبببببببد و  :  ط السبببببببل تيط التابببببببريعية والتن ي يبببببببة داضمتببببببباط  مانبببببببة ب بببببببداد ، وضلببببببب  

اريع يلمسبببببها المبببببوا ط الب بببببداد  , وهنبببببا ا  يبببببر  اسبببببت مار هببببب ا البببببدضم وترجمتبببببك ضلببببب  ابببببك   بببببدماب وماببببب

فبببببب ط هبببببب ا الببببببدضم سبببببببيكوط مرهونببببببا  بمببببببد  تببببببب ميط ا مانببببببة لل ببببببدماب وكببببببب لك مببببببد  تعاونهببببببا واسبببببببتجابتها 

لمم لببببببببي الاببببببببعب باضتبببببببببارهم ا قببببببببرب لمعانببببببببا  واحتياجبببببببباب الاببببببببار .و بد  المنببببببببد و  حببببببببرص مجلببببببببس 

ط الموازنبببببة بمبببببا ينسبببببجم مبببببع الماببببباريع النبببببواب ضلببببب  زيببببباد  الت صيصببببباب الماليبببببة ل مانبببببة فبببببي مابببببرو  قبببببانو

ا سبببببتراتيجية و ال دميبببببة التبببببي تقبببببوم بهبببببا ، منوهبببببا   لببببب   ط الجميبببببع ينظبببببر ب صوصبببببية بال بببببة لمدينبببببة ب بببببداد 

التبببببي تتمتبببببع بتببببب ريا حضبببببار  واهميبببببة اقتصبببببادية و داريبببببة ، وهببببب ا يت لبببببب مبببببط القبببببائميط ضلببببب   دمبببببة هببببب   

 التي تليق بها. المدينة ب   جهود  كبر دظهار العاصمة بالمكانة

نائب رئيس مجلس النواب د.اا كواط ضبد  في  كر   نت اضة اعب كوردستاط ضام 

  ، يؤكد ضل  ضرور  ادلتزام بالدستور وضماط حقو  جميع مكوناب الاعب1991

ضامبببببا  ضلببببب  الببببب كر  السبببببنوية دنت اضبببببة ابببببعب كوردسبببببتاط مبببببع  32بمناسببببببة مبببببرور موقبببببع مجلبببببس النبببببواب/ 

فببببببي قضبببببباء رانيببببببة بمحافظببببببة السببببببليمانية،  1991آ ار ضببببببام  5البياببببببمركة ا ب ببببببا  والتببببببي  ن لقببببببب بتبببببباريا 

 سببببببت كر نائببببببب رئببببببيس مجلببببببس النببببببواب العراقببببببي د.اببببببا كواط ضبببببببد   حمببببببد وب  ببببببر و ضتببببببزاز التضببببببحياب 

ر الكبيببببببر  للحركببببببة التحرريببببببة للاببببببعب الكببببببورد  فببببببي مواجهببببببة النظببببببام البائببببببد و ز مببببببك مببببببط البعببببببع المقبببببببو

وبكببببب  ابببببجاضة فبببببي سببببببي  ال بببببالص مبببببط الظلبببببم وادضببببب هاد مبببببط  جببببب  الحصبببببو  ضلببببب  حقوقبببببك المابببببروضة، 

والح بببببببباظ ضلبببببببب  المكتسببببببببباب والتجربببببببببة الديمقرا يببببببببة فببببببببي  قلببببببببيم كوردسببببببببتاط، وترسببببببببيا دضببببببببائم الحريببببببببة 

والمسبببببباوا  والتعببببببايش السببببببلمي فببببببي كبببببب   نحبببببباء العرا .نائببببببب الببببببرئيس  كببببببد وبهبببببب   المناسبببببببة المهمببببببة ضلبببببب  

ادلتبببببببزام بالدسبببببببتور وت بيبببببببق جميبببببببع مبببببببواد ، وضبببببببماط حقبببببببو  كافبببببببة مكونببببببباب الابببببببعب، مضبببببببي ا  ضبببببببرور  

آ ار كبببببببباط و زا  بم ابببببببببة درس بليببببببببا ل نظمببببببببة القمعيببببببببة وا سببببببببتبدادية ومهمببببببببا  5ببببببببب ط  نت اضببببببببة ”سببببببببيادتك

كانببببببب قببببببوتهم وجبببببببروتهم لببببببط يسببببببت يعوا  ط يق ببببببوا  مببببببام  راد  ونضببببببا  الاببببببعوب فببببببي نيبببببب  الحريببببببة وتقريببببببر 

https://iq.parliament.iq/blog/2023/03/05/%d9%86%d8%a7%d8%a6%d8%a8-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%af-%d8%b4%d8%a7%d8%ae%db%95%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84-139/
https://iq.parliament.iq/blog/2023/03/05/%d9%86%d8%a7%d8%a6%d8%a8-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%af-%d8%b4%d8%a7%d8%ae%db%95%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84-139/
https://iq.parliament.iq/blog/2023/03/05/%d9%86%d8%a7%d8%a6%d8%a8-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%af-%d8%b4%d8%a7%d8%ae%db%95%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84-139/
https://iq.parliament.iq/blog/2023/03/05/%d9%86%d8%a7%d8%a6%d8%a8-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%af-%d8%b4%d8%a7%d8%ae%db%95%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84-139/
https://iq.parliament.iq/blog/2023/03/05/%d9%86%d8%a7%d8%a6%d8%a8-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%af-%d8%b4%d8%a7%d8%ae%db%95%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84-139/
https://iq.parliament.iq/blog/2023/03/05/%d9%86%d8%a7%d8%a6%d8%a8-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%af-%d8%b4%d8%a7%d8%ae%db%95%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84-139/
https://iq.parliament.iq/blog/2023/03/05/%d9%86%d8%a7%d8%a6%d8%a8-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%af-%d8%b4%d8%a7%d8%ae%db%95%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84-139/
https://iq.parliament.iq/blog/2023/03/05/%d9%86%d8%a7%d8%a6%d8%a8-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%af-%d8%b4%d8%a7%d8%ae%db%95%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84-139/
https://iq.parliament.iq/blog/2023/03/05/%d9%86%d8%a7%d8%a6%d8%a8-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%af-%d8%b4%d8%a7%d8%ae%db%95%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84-139/
https://iq.parliament.iq/blog/2023/03/05/%d9%86%d8%a7%d8%a6%d8%a8-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%af-%d8%b4%d8%a7%d8%ae%db%95%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84-139/
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تحيبببببة  جبببببال   روا  ابببببهداء كوردسبببببتاط ولكببببب  ابببببهداء العبببببرا ، الببببب يط قبببببدموا دمبببببائهم مبببببط  جببببب  ”.المصبببببير

 الحرية والعيش الكريم.

 

 المالية النيابية تستضيف مدير ضام هيئة الجمارك

 اليوم ا حد، مدير ضام هيئة الجمارك. استضافب اللجنة المالية النيابية،  وكالة ا نباء العراقية/

 بببببال  استضبببببافة اللجنبببببة لمبببببدير هيئبببببة الجمبببببارك العامبببببة وحضبببببرها  ض بببببواط الع بببببواني وقبببببا  رئبببببيس اللجنبببببة،

اط "اللجنببببببة الماليببببببة النيابيببببببة ضقبببببببدب اجتماضببببببا  ستضببببببافة المبببببببدير  مراسبببببب  وكالببببببة ا نببببببباء العراقيبببببببة )وا (:

مهمبببببة جبببببدا لتعزيبببببز مبببببوارد الدولبببببة مبببببط  تعتببببببر هببببب   المؤسسبببببةالعبببببام لهيئبببببة الكمبببببارك"، مبينبببببا   ط "اللجنبببببة 

  ال  ت بيق التعرفة الكمركية والعم  ضل  توحيدها في ك  المناف  الحدودية".

ضمببببببب  هيئبببببببة الكمبببببببارك وتحديبببببببد    بببببببال  اللجنبببببببة الماليبببببببة ضلببببببب  و ضببببببباف  ط "جلسبببببببة ا ستضبببببببافة جببببببباءب

ب الماضبببببية مقارنبببببة بال  بببببة الموضبببببوضة ضملهبببببا، ومبببببا المتحقبببببق  بببببال  السبببببنوا الماببببباك  التبببببي تواجبببببك  ببببببرز

 لالضوام القادمة".

 

 0202: دضم كام  للقواب ا منية في موازنة ضلي البنداو  الدفا  النيابيةضضو 

 

 كبببببدب لجنبببببة ا مبببببط والبببببدفا  النيابيبببببة، ضبببببط "البببببدضم الكامببببب " للقبببببواب ا منيبببببة فبببببي الموازنبببببة   /ال بببببراب نيبببببوز

 2023المالية لعام 

:" كببببببدنا  ببببببال  اجتماضنببببببا بالقيبببببباداب ا منيببببببة البببببب  ضببببببرور  تقببببببديم الببببببدضم وقببببببا  ضضببببببو اللجنببببببة ضلببببببي البنداو 

لكامببببب  للقبببببواب ا منيبببببة، فبببببي قبببببانوط الموازنبببببة مبببببط ناحيبببببة ادضبببببداد والتجهيبببببز، فضبببببال ضبببببط ضبببببرور  تك يبببببف 

 تدريب قواتنا ا منية حت  تا   دورها الكام  في ح ظ ا مط".

 قودهم في الموازنة ومط دوط است ناء".و اار ال  "تضميط مستحقاب الم سو ة ض

وبببببببيط البنببببببداو  اط "العببببببدد ا كبببببببر مببببببنهم مببببببط وزارتببببببي الببببببدفا  والدا ليببببببة وفقببببببا للضببببببواب  التببببببي اتبعتهببببببا 

 اللجنة الصحية والعسكرية الم تصة".

وكانببببببب وزارتببببببي الببببببدفا  والدا ليببببببة، قررتببببببا غعبببببباد  الم سببببببو ة ضقببببببودهم البببببب  ال دمببببببة وتضببببببميط درجبببببباتهم 

 .2023موازنة الوظي ية في 

 

 

https://iq.parliament.iq/blog/2023/03/05/%d9%86%d8%a7%d8%a6%d8%a8-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%af-%d8%b4%d8%a7%d8%ae%db%95%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84-139/
https://iq.parliament.iq/blog/2023/03/05/%d9%86%d8%a7%d8%a6%d8%a8-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%af-%d8%b4%d8%a7%d8%ae%db%95%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84-139/
https://www.ina.iq/179799--.html
https://www.ina.iq/179799--.html
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 القانونية النيابية تستضيف وزير العد  لمناقاة  ال ة مل اب

 ضلنبببببب لجنبببببة القانونيبببببة النيابيبببببة، اليبببببوم ا حبببببد، ضبببببط استضبببببافة وزيبببببر العبببببد   البببببد  وكالبببببة ا نبببببباء العراقيبببببة/

 . اواني لمناقاة  ال ة مل اب

وكالبببببببة ا نبببببببباء العراقيبببببببة )وا (:  ط "اللجنبببببببة القانونيبببببببة النيابيبببببببة استضبببببببافب اليبببببببوم، وزيبببببببر  وقبببببببا  مراسببببببب 

 العد   الد اواني".

واضبببببباف اط"ا ستضببببببافة جبببببباءب لمناقاببببببة ضقببببببد ا تمتببببببة فببببببي دوائببببببر التسببببببجي  العقببببببار  والكتبببببباب العببببببدو  

نببببببز ء فببببببي دوائببببببر والتن يبببببب ، اضببببببافة البببببب  مناقاببببببة ضقببببببد الب اقببببببة العقاريببببببة، فضببببببال ضببببببط مناقاببببببة مابببببباك  ال

 ا صال  ا  عام وال اقة ا ستيعابية والحراسة".

 

 

 

 استضافة نيابية لمدير  التوزيع في وزار  الكهرباء با ط   ة الصيف المقب 

استضبببببافة مبببببدير  التوزيبببببع فبببببي  ضلنبببببب لجنبببببة الكهربببببباء النيابيبببببة، اليبببببوم ا حبببببد، ضبببببط  وكالبببببة ا نبببببباء العراقيبببببة/

 وزار  الكهرباء.

و كببببببرب الببببببدائر  ادضالميببببببة لمجلببببببس النببببببواب، فببببببي بيبببببباط تلقتببببببك وكالببببببة ا نببببببباء العراقيببببببة )وا (،  ط "اللجنببببببة 

 استضافب مدير  التوزيع في وزار  الكهرباء".

 و ضافب: "ا ستضافة جاءب لمناقاة   ة الوزار  للصيف المقب ".

 

 

 

 

 

 

https://www.ina.iq/179784--.html
https://www.ina.iq/179784--.html
https://www.ina.iq/179781--.html
https://www.ina.iq/179781--.html
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 ينعقد غدا  وفاجعة " بط ال  يب"  برز  ضمالكمجلس النواب 

يعقببببببد مجلببببببس النببببببواب، غببببببدا  ا  نببببببيط، جلسببببببتك ا ضتياديببببببة بقببببببراء  ضببببببدد مببببببط مابببببباريع  وكالببببببة ب ببببببداد اليببببببوم/

 القوانيط.

القبببببراء  ا ولببببب  لحقبببببو  حاد بببببة حريبببببق مستاببببب    ببببببط ال  يبببببب بب بببببداد  ومبببببط  ببببببرز فقبببببراب جبببببدو  ا ضمبببببا ،

 .2021في نيساط ضام 

حريبببببببق مستاببببببب    ببببببببط ال  يبببببببب نجبببببببم ضبببببببط ان جبببببببار  حبببببببد   سببببببب واناب غببببببباز ا وكسبببببببجيط فبببببببي يببببببب كر اط 

 110ا صبببببببا  و 82المستاببببببب   المز صبببببببص لعبببببببز  مرضببببببب  وبببببببباء فيبببببببروس كورونبببببببا ممبببببببا  د   ستابببببببهاد 

  صاباب بحرو  وفق  حصائية رسمية.

 

 

  تحرك في البرلماط العراقي  ستضافة وزير ال ارجية بسبب تد الب رومانوسكي

يعتبببببببزم مجلبببببببس النبببببببواب العراقبببببببي، استضبببببببافة وزيبببببببر ال ارجيبببببببة فبببببببؤاد حسبببببببيط، تحبببببببب قببببببببة  ز /اببببببب ق نيبببببببو

 المجلس، لمناقاة قضية تد الب الس ير  ا مريكية، بالاؤوط الدا لية للبالد.

جببببباء  لبببببك، بحسبببببب كتببببباب صبببببادر ضبببببط مكتبببببب رئبببببيس كتلبببببة صبببببادقوط النيابيبببببة، النائبببببب حسبببببط سبببببالم، موجهبببببا  

 ا لعب ضليك وكالة ا ق نيوز. ل  هيئة رئاسة مجلس النواب، 

وتضببببببمط الكتبببببباب،  لببببببب موافقببببببة رئاسببببببة البرلمبببببباط ضلبببببب  استضببببببافة وزيببببببر ال ارجيببببببة، لبيبببببباط ر   الببببببوزار  

 ب صوص تد الب رومانوسكي في الا ط الدا لي العراقي.

نائببببببببا  ضلببببببب   لبببببببب  52و ظهببببببرب و بببببببائق   بببببببر   رفقبببببببب مببببببع الكتببببببباب، وحصبببببببلب ضليهبببببببا الوكالببببببة، توقيبببببببع 

  ارجية في البرلماط، لمناقاة ه ا الملف.استضافة وزير ال

وتقبببببوم آلينبببببا رومانوسبببببكي، منببببب  مبببببد ، بعقبببببد لقببببباءاب سياسبببببية، و  بببببر  مبببببع جهببببباب حكوميبببببة، فضبببببال  ضببببببط 

حضبببببور نبببببدواب وورش ضمببببب ، وفعاليببببباب   بببببر ،   بببببارب مبببببؤ را  موجبببببة غضبببببب واسبببببتياء   بببببراف ضبببببد  فبببببي 

 " في الا ط الدا لي للعرا .اد ار التنسيقي، اضتبروا في ه   التحركاب تد ال  "سافرا  
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ياكك بجدية تن ي  "ات ا   دار  الدولة" ويدضو السوداني درسا   النائب ضبدالكريم ضب اط

 قانوط الع و العام

ابببببكك النائبببببب ضبببببط تحبببببالف السبببببياد  ضببببببد الكبببببريم ضب ببببباط، يبببببوم السببببببب، بجديبببببة تن يببببب  "ا ت بببببا   اببببب ق نيبببببوز/

السياسببببببي" البببببب   تاببببببكلب ضلبببببب   ساسببببببك حكومببببببة رئببببببيس الببببببوزراء م اببببببيا  السببببببوداني والتببببببي دضاهببببببا  لبببببب  

وقببببببا  ضب بببببباط فببببببي بيبببببباط ورد لوكالببببببة ابببببب ق نيببببببوز، "تاببببببكلب حكومببببببة  رسببببببا  ماببببببرو  قببببببانوط الع ببببببو العام.

ضلبببببب   سبببببباس ات ببببببا  سياسببببببي يتضببببببمط ضببببببددا مببببببط البنببببببود السياسببببببية التببببببي تببببببم تضببببببمينها فببببببي السببببببوداني 

البرنببببببامو الحكببببببومي، وفببببببي مقببببببدمتها  صببببببدار قببببببانوط الع ببببببو العببببببام وفببببببق مببببببدد زمنيببببببة محببببببدد  وبعببببببد مضببببببي 

 ابببببهر ضديبببببد  لبببببم يصببببب   لينبببببا مابببببرو  القبببببانوط مبببببط الحكومبببببة مبببببا يجعلنبببببا نابببببكك بجديبببببة تن يببببب  مببببباتم ا ت بببببا  

 ببببببباط وهبببببببو نائبببببببب رئبببببببيس اللجنبببببببة القانونيبببببببة النيابيبببببببة، الحكومبببببببة الببببببب  "ا سبببببببرا  بارسبببببببا  ودضا ضبضليبببببببك".

مابببببرو  قبببببانوط الع بببببو العبببببام كبببببي ي  ببببب  مجبببببرا  القبببببانوني فبببببي اللجنبببببة القانونيبببببة النيابيبببببة وكبببببي يكبببببوط بابببببار  

 يبببببببر للمعتقلبببببببيط و ويهبببببببم ويكبببببببوط فرحبببببببة لهبببببببم وبمبببببببا يعبببببببزز رو  الموا نبببببببة ويزيبببببببد مبببببببط  قبببببببة الابببببببركاء 

حببببببط كلنببببببا  قببببببة بالسببببببوداني حببببببو  التزامببببببك بوضببببببود  التببببببي ق عهببببببا كا صببببببية و نيببببببة محترمببببببة السياسببببببييط ون

لهبببببببا تاري هبببببببا الناصبببببببع".ول ب الببببببب  اط "ا  ف مبببببببط المعتقلبببببببيط ا بريببببببباء حببببببب  بهبببببببم ظلبببببببم نتيجبببببببة واببببببباية 

الم ببببببببر السبببببببر  والمعلومببببببباب الكيديبببببببة".وقا  ضب ببببببباط،  ط "الظبببببببروف السياسبببببببية اليبببببببوم ت يبببببببرب وال رصبببببببة 

ببببببب ط يكتبببببب اسببببببمك بببببب حرف مببببببط نبببببور فببببببي تببببباريا الدولببببببة العراقيبببببة مببببببط  بببببال  انصبببببباف  سبببببانحة للسبببببوداني

 ا برياء وتاريع قانوط الع و العام في فتر  حكمك"، حسب تعبير .

 يصوب نحو الكاظمي: الحصانة لط تمنع مساءلتكالنائب اسعد البزوني 

البزونببببببي، ا حببببببد، رئببببببيس النائببببببب ضببببببط ائببببببتالف دولببببببة القببببببانوط اسببببببعد اتهببببببم  وكالببببببة المعلومببببببة اد باريببببببة/

حكومبببببة تصبببببريف ا ضمبببببا  السبببببابق مصببببب    الكببببباظمي بتور بببببك فبببببي العديبببببد مبببببط مل ببببباب ال سببببباد، فيمبببببا اكبببببد 

وقا  البزونببببببببي فببببببببي حببببببببديع لوكالببببببببة هنالببببببببك  رقببببببببا قانونيببببببببة ودسببببببببتورية تمكببببببببط القضبببببببباء مببببببببط مسبببببببباءلتك.

العديببببببد مببببببط  /المعلومببببببة/،  ط "رئببببببيس حكومببببببة تصببببببريف ا ضمببببببا  السببببببابقة مصبببببب    الكبببببباظمي متببببببور  فببببببي

مل بببببباب ال سبببببباد  ببببببال  ال تببببببر  الماضببببببية"، ماببببببيرا البببببب  اط "حصببببببانة منصببببببب رئببببببيس الببببببوزراء لببببببط تكببببببوط 

ضائقببببببا امببببببام القضبببببباء فببببببي ممارسببببببة ضملببببببك".وتابع،  ط "هنالببببببك سببببببياقاب قانونيببببببة ودسببببببتورية سببببببتمكط مببببببط 

".وكاط الوصببببب  الببببب  الكببببباظمي لمسببببباءلتك ضلببببب  العديبببببد مبببببط صببببب قاب ال سببببباد التبببببي تمبببببب فبببببي ال تبببببر  السبببببابقة

السياسبببببببي المسبببببببتق  سبببببببعد الم لببببببببي قبببببببد تحبببببببدع فبببببببي تصبببببببري  لوكالبببببببة / المعلومبببببببة /، اط " وامبببببببر التحبببببببر  

والقببببببب  التببببببي  صببببببدرها القضبببببباء بحببببببق وزيببببببر الماليببببببة السببببببابق ومببببببدير مكتببببببب رئببببببيس الببببببوزراء السببببببابق 

مصبببببببب    الكبببببببباظمي وسببببببببكرتير  الا صببببببببي ومستاببببببببار  ادضالمببببببببي بصببببببببدد ا ضببببببببداد والترجمببببببببة ل ببببببببر  

اببببببر ة الدوليببببببة" ا نتربببببببو  "لجلبببببببهم البببببب  العببببببرا  ب بببببب  النظببببببر ضمببببببا يمتلكونببببببك مببببببط جنسببببببياب ارسببببببالها لل

وكاط النائبببببب ضبببببط تحبببببالف ال بببببت ، كبببببريم ضليبببببو  قبببببد  البببببب فبببببي وقبببببب "القضببببباء العراقبببببي، ب صبببببدار اجنبيبببببة".

مببببب كراب قبببببب  بحبببببق رئبببببيس البببببوزراء السبببببابق مصببببب    الكببببباظمي وفريقبببببك ببببببتهم ال سببببباد وا بببببتالس ا مبببببوا  

 تصريف ا ضما ".  ال  فتر 
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 مليار دينار للنزاهة 23ماروضا وهميا بكل ة  11: احالة النائب صال  زيني

 36ماببببببروضا وهميببببببا بكل ببببببة  14النائببببببب صببببببال  زينببببببي، ا حببببببد، احالببببببة كاببببببف  وكالببببببة المعلومببببببة اد باريببببببة/

 مليار دينار للنزاهة.

ماببببباريع ديبببببال  كبيبببببر جبببببدا ويسبببببتدضي مراجعبببببة وقبببببا  زينبببببي فبببببي حبببببديع لبببببا/ المعلومبببببة/،اط" ملبببببف ال سببببباد فبببببي 

 ااملة مط اج  الح اظ ضل  الما  العام".

مليبببببار دينبببببار فبببببي ديبببببال  " فتبببببا  36مابببببروضا وهميبببببا بكل بببببة  14واضببببباف،اط" قبببببدم  لبببببب رسبببببمي ببببببالتحقيق 

"% مببببببط مابببببباريع ديببببببال   ببببببر  تعبببببباني مببببببط ا ببببببتالف الكميبببببباب وا  ببببببوا  وت يببببببر الك يببببببر مببببببط 90البببببب  اط 

 مالي وا دار  التي ستحقق بها الجهاب الرقابية الم تصة".ابهاب ال ساد ال

وتعببببباني ديبببببال  مبببببط فسببببباد كبيبببببر فبببببي الماببببباريع ال دميبببببة وفبببببق ت كيبببببداب مبببببط بعببببب  النبببببواب الببببب يط رفعبببببوا 

 تقارير ال  الهيئاب الرقابية للتحقيق بها"

 

بعدم ابتدا  ضرف جديد ي الف قرار ا تحادية با ط حصة  ضالية نصيف ت البالنائبة 

 كردستاط

النائببببببب ضببببببط ائببببببتالف دولببببببة القببببببانوط ضاليببببببة نصببببببيف، ا حببببببد، الحكومببببببة  البببببببب  كالببببببة المعلومببببببة اد باريببببببة/و

بعببببببدم ابتببببببدا  ضببببببرف جديببببببد بابببببب ط زيبببببباد  حصببببببة كردسببببببتاط ضببببببمط الموازنببببببة، مبينببببببك اط    رفببببببع بنسبببببببة 

  ادقليم ستكوط  ابتة و  يمكط التالضب فيها مستقبال.

اط "السبببببببب الرئيسببببببي البببببب   يقببببببف  لببببببف تبببببب  ير ارسببببببا   وقالببببببب نصببببببيف فببببببي تصببببببري  لببببببا / المعلومببببببة /,

الموازنببببببة البببببب  مجلببببببس النببببببواب لمناقاببببببتها و قرارهببببببا هببببببو ت بيببببببق قببببببرار المحكمببببببة ا تحاديببببببة المتعلببببببق بببببببن   

ادقلبببببيم", مبينبببببة اط "ادقلبببببيم متبببببور  ببببببالعقود التبببببي ابرمهبببببا ولسبببببنواب  ويلبببببة مبببببع ابببببركاب البببببن   مبببببط حيبببببع 

  ة ا تحادية".ا ست را  والتسويق دوط ضلم الحكوم

بالمئبببببة مبببببط  14و ضبببببافب اط "حكومبببببة ادقلبببببيم تحببببباو  جبببببر ب بببببداد نحبببببو  قبببببرار موازنبببببة بنسببببببة تتجببببباوز البببببا 

ضبببببمط المببببببالا لققلبببببيم فبببببي وقبببببب تت بببببوف القبببببو  السياسبببببية مبببببط تحويببببب  تلبببببك الزيببببباد  الببببب  بدضبببببة سياسبببببية 

و  يمكبببببببط التالضبببببببب بالمئبببببببة  12م ال بببببببة لقبببببببرار المحكمبببببببة ا تحاديبببببببة التبببببببي حبببببببددب نسببببببببة ادقلبببببببيم بنحبببببببو 

 بالنسبة تحب    ض  ".

و ابببببارب نصبببببيف الببببب  اط " قبببببرار قبببببانوط البببببن   وال ببببباز قبببببد يحببببب  معظبببببم الماببببباك  ببببببيط ادقلبببببيم والمركبببببز ", 

  مؤكد  "وجود ضزم نيابي وحكومي ضل  اقرار   ال  الدولة النيابية الحالية".
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 توض  ابرز ضائق امام حسم الموازنة النائبة سهيلة السل اني

اوضبببببببحب النائببببببببة ضبببببببط كتلبببببببة صبببببببادقوط النيابيبببببببة سبببببببهيلة السبببببببل اني، اببببببببرز  وكالبببببببة المعلومبببببببة اد باريبببببببة/

مببببببايحو  دوط حسببببببم الموازنببببببة مببببببط قببببببب  الحكومببببببة وتسببببببليمها البببببب  مجلببببببس النببببببواب مببببببط اجبببببب  التصببببببويب 

  ضليها.

ا تحاديببببببة اوضببببببحب للجميببببببع وقببببببررب قرارهببببببا بعببببببدم مببببببن  وقالببببببب السببببببل اني لببببببا / لمعلومببببببة/، اط "المحكمببببببة 

ا قلبببببيم ا  مببببببالا مبببببط قبببببب  الحكومبببببة ا تحاديبببببة، مبببببا لبببببم تقبببببم اربيببببب  بتسبببببديد مابببببب متها مبببببط ايبببببراداب لصبببببال  

  ب داد".

اضبببببافب اط "ملبببببف ا يبببببراداب يم ببببب  احبببببد المل ببببباب المهمبببببة التبببببي تعمببببب  ا  بببببراف السياسبببببية ضلببببب  حلهبببببا ببببببيط 

وجبببببب ضلببببب  كردسبببببتاط تسبببببليمها الببببب  ب بببببداد، وهبببببو مبببببايؤ ر حسبببببم ملبببببف الموازنبببببة مبببببط المركبببببز وا قلبببببيم، ا  يت

  قب  الحكومة".

وبينبببببب اط "ا كبببببراد م بببببالبيط بحببببب  المسبببببائ  العالقبببببة مبببببع ب بببببداد مبببببط اجببببب  المضبببببي بتابببببريع قبببببانوط الموازنبببببة، 

ا   يمكبببببببط ال بببببببرو  ضبببببببط الدسبببببببتور والقبببببببانوط فبببببببي هكببببببب ا مل ببببببباب  صوصبببببببا اط المحكمبببببببة ا تحاديبببببببة قالبببببببب 

 لمتها به ا ال صوص وقرارها ملزم للجميع".ك

 اجتما  ال اولة المستدير  ينتهي باجراءاب امنية في ديال : ك المجمعيالنائب 

كابببببببف النائبببببببب  بببببببك المجمعبببببببي، ا حبببببببد، ضبببببببط  ببببببببرز نتبببببببائو اجتمبببببببا  البببببببدائر   وكالبببببببة المعلومبببببببة اد باريبببببببة/

 المستدير  في ديال ، مبينا اط ا جتما   ر  بعد   جراءاب امنية  ستقرار الوضع.

وقبببببا  المجمعبببببي فبببببي حبببببديع لبببببا/ المعلومبببببة/، انبببببك" ضقبببببد اجتماضبببببا موسبببببعا مبببببع القيببببباداب ا منيبببببة لبحبببببع ملبببببف 

ا غتيبببببا ب ا  يبببببر  فبببببي ديبببببال  وتبببببداضياتها السبببببلبية ضلببببب  الوضبببببع العبببببام  اصبببببة واط هنببببباك حالبببببة قلبببببق مبببببط 

 ".2003اط تكوط بداية لمسلس  يهدف لضرب امط محافظة ضانب الك ير بعد 

يبببببباداب ا منيبببببة تعهببببببدب بتقببببببديم الجنبببببا  فببببببي جريمبببببة اغتيببببببا  ضبببببباب  سبببببابق فببببببي الجببببببيش او  واضببببباف،اط" الق

ايبببببام مبببببع كابببببف  يبببببو  وحي يببببباب ماحصببببب "،  فتبببببا  4امبببببس فبببببي قضببببباء ال بببببالص ابببببما  ديبببببال  للعدالبببببة  بببببال  

 ال  اط "هناك سلسلة مط القراراب ا  ر  التي ستعزز ا ستقرار ا مني".

قبببببراراب جريئبببببة تسبببببهم فبببببي  م نبببببة ا هبببببالي وت عيببببب  حقيقبببببي للجهبببببد واابببببار الببببب  "وضبببببع ديبببببال  يحتبببببا  الببببب  

 ا ست بار  في كاف مط يحاو  س ك دماء ا برياء".

 اهدب محافظة ديال  مؤ را تكرار لمسلس  ا غتيا ب التي ا ارب الرا  العام بسبب غموضها".
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العرا  يمتلك البيئة المناسبة ليتصدر المراتب ا ول  بتصدير  رفيق الصالحي: لنائب ا

 المنتجاب الزراضية

لجنبببببببة الزراضبببببببة والميبببببببا  وا هبببببببوار النيابيبببببببة , اليبببببببوم ا حبببببببد , المضبببببببي بتابببببببريع القبببببببوانيط  العهبببببببد نيبببببببوز/

 ال اصة بت وير الق ا  الزراضي  ال  ال تر  المقبلة.

، اط ، قبببببانوني ايجبببببار ا راضبببببي الزراضيبببببة ”العهبببببد نيبببببوز”لببببباوقبببببا  ضضبببببو اللجنبببببة رفيبببببق الصبببببالحي فبببببي حبببببديع 

وقببببببانوط  دار  المصببببببادر الورا يببببببة مببببببط  ولبببببب  مهببببببام  ضمببببببا  لجنببببببة الزراضببببببة والميببببببا  وا هببببببوار النيابيببببببة  35

 “.وسيرياط النور قريبا 

هنبببببباك قببببببوانيط   ببببببر  سببببببيتم العمبببببب  ضلبببببب  انضبببببباجها وسببببببنعم  ضلبببببب   دراجهببببببا قريبببببببا ضلبببببب  ” واضبببببباف اط 

 ”.المجلس للقراء  ا ول جدو   ضما  

العببببببرا  يمتلببببببك البيئببببببة المناسبببببببة ليتصببببببدر المراتببببببب ا ولبببببب  فببببببي المن قببببببة فببببببي تصببببببدير “و اببببببار  لبببببب   ط 

المنتجببببباب الزراضيبببببة وتببببب ميط ا كت ببببباء الببببب اتي وتبببببوفير المببببباد  ا وليبببببة للصبببببناضة والحبببببد مبببببط الب البببببة و يقببببباف 

لبببببببا رئببببببيس الببببببوزراء ب رسببببببا  القببببببوانيط ، م ا”الهجببببببر  مببببببط الريببببببف  لبببببب  المدينببببببة والقضبببببباء ضلبببببب  التصببببببحر

  ”.ال اصة بالمجا  الزراضي  ل  مجلس النواب مط اج  تاريعها

 

 آ   الباني لقياداب  حزاب ادقليم:   ت ر وا بالمكتسباب  ج  مصالحكمالنائبة 

 ا بببببببببب رئببببببببيس كتلببببببببة ا تحبببببببباد الببببببببو ني الكردسببببببببتاني النيابيببببببببة آ   الببببببببباني، ا حببببببببد، قيبببببببباداب  / نيوزناسبببببببب

     ا حزاب في  قليم كردستاط، بعدم ا فرا  بالمكتسباب والتضحياب  هداف ومصال  حزبية.

 ن ببببببببال   32(: "مبببببببببروك البببببببب كر  الببببببببا 2023آ ار  5وكتبببببببببب  الببببببببباني فببببببببي تدوينببببببببة تابعهببببببببا "نبببببببباس" )

انت اضبببببة ابببببعب و بيابببببمرنة كردسبببببتاط،  تمنببببب  ضلببببب  قيببببباداب ا حبببببزاب فبببببي ا قلبببببيم ضبببببدم ا فبببببرا  بمكتسبببببباب 

ضبببببحياب هببببب ا المنجبببببز و المنع بببببف التببببب ري ي المهبببببم فبببببي حياتنبببببا السياسبببببية مبببببط  جببببب  مكتسبببببباب ا صبببببية وت

   و مصال  حزبية  و ص ائر ا مور".
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 : سيناريو يتم ترتيبك لتص ية السجناء ب ر  م تل ة دا   السجوطالنائب رضد الدهلكي

العبببببد ، لتابببببكي  لجنبببببة تحقيقيبببببة لكابببببف  دضبببببا النائبببببب ضبببببط محافظبببببة ديبببببال  رضبببببد البببببدهلكي، وزيبببببر نببببباس نيبببببوز /

      سباب تكرار وفا  نز ء في السجوط العراقية.

(،  ط "ا يبببببببام السبببببببابقة ابببببببهدب 2023آ ار  5وقبببببببا  البببببببدهلكي فبببببببي بيببببببباط تلقببببببب  "نببببببباس" نسببببببب ة منبببببببك، )

وبحسببببببب صببببببور تناقلتهببببببا وسببببببائ  التواصبببببب  ا جتمبببببباضي وا لعنببببببا ضليهببببببا، تكببببببرار وفببببببا  نببببببز ء فببببببي السببببببجوط 

ضلببببب  سبببببجنهم سبببببنواب والببببببع  مبببببنهم اقتبببببرب مبببببط موضبببببد انتهببببباء مبببببد  محكوميتبببببك"، مبينبببببا  بعبببببد  ط مضببببب 

اط "هببببب ا الوضبببببع يبببببد  نببببباقوس   بببببر ضلببببب  وجبببببود سبببببيناريو يبببببتم ترتيببببببك لتصببببب ية السبببببجناء ب بببببر  م تل بببببة 

   دا   السجوط".

   

 وتبببببابع،  ط "مبببببا يجبببببر  فبببببي حبببببا  كببببباط صبببببحيحا  فهبببببو رسبببببالة واضبببببحة بببببب ط العديبببببد مبببببط السبببببجناء تبببببم الحكبببببم

ضلببببببيهم بادضببببببدام دا بببببب  السببببببجط مببببببط قببببببب  مافيبببببباب متن بببببب   حتبببببب  واط كبببببباط حكمببببببك القضببببببائي لسببببببنواب وهببببببو 

    يضا دلي  صارخ ضل  حجم التع يب وفقداط  بس  مت لباب حقو  ادنساط في السجوط".

   

و كبببببد ضلببببب  "ضبببببرور  تابببببكي  لجببببباط تحقيقيبببببة لكابببببف اسبببببباب تلبببببك الوفيببببباب واضبببببالط نتائجهبببببا ضلببببب  البببببر   

دم ا كت بببباء بتقببببارير ماببببكوك فببببي صببببحتها ضلبببب  اضتبببببار اط تلببببك الحببببا ب فببببي حببببا   بببببب انهببببا ب عبببب  العببببام وضبببب

فاضببببببب  فهببببببب ا انتهببببببباك صبببببببارخ لكببببببب  الموا يبببببببق والقبببببببوانيط الدوليبببببببة المتعلقبببببببة بحقبببببببو  ا نسببببببباط والمتضبببببببمنة 

   لبروتوكو ب التعام  مع السجناء".
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دور  البن اء ضل  الساحتيط ادقليمية رئيس الجمهورية: العرا  ضل  استعداد  ستعاد  

 والدولية

 كبببببد رئبببببيس الجمهوريبببببة ضببببببد الل يبببببف رابببببيد، اليبببببوم ا حبببببد،  بببببال  مبببببؤتمر منتبببببد   ربيببببب   السبببببومرية نيبببببوز/

 السنو  اط العرا  ضل   هبة ا ستعداد  ستعاد  دور  البن اء ضل  الساحتيط ادقليمية والدولية.

ريبببببة فبببببي بيببببباط ورد لبببببا السبببببومرية نيبببببوز، انبببببك "نياببببببة ضبببببط رئبببببيس وقبببببا  المكتبببببب ادضالمبببببي لبببببرئيس الجمهو

الجمهوريبببببببة البببببببدكتور ضببببببببد الل يبببببببف جمبببببببا  رابببببببيد،  لقببببببب  مستابببببببار  البببببببدكتور ضبببببببدناط  ببببببببراهيم م كلمبببببببة 

 الرئيس في مؤتمر منتد   ربي  السنو  ال اني حو  )نقا  التحو  ومستقب  الار  ا وس (".

ياسببببببية المعنيببببببة ضازمببببببة ضلبببببب   يجبببببباد  رضببببببية ماببببببتركة وبنبببببباء و كببببببد رئببببببيس الجمهوريببببببة  ط "ا  ببببببراف الس

ضلببببببب   هببببببببة ا سبببببببتعداد  سبببببببتعاد  دور  البن ببببببباء ضلببببببب  السببببببباحتيط  العبببببببرا  توافبببببببق و نبببببببي، مابببببببيرا  لببببببب   ط

 ادقليمية والدولية".

 ط "تاببببببكي  الحكومببببببة العراقيببببببة الجديببببببد  اسببببببت ر  بعبببببب  الوقببببببب لكببببببط ا نت اببببببباب  سبببببب رب ضببببببط  و ضبببببباف

نتبببببببائو م مبببببببر  حيبببببببع تمكنبببببببا مبببببببط تعبئبببببببة البببببببدضم لمسببببببباند  الحكومبببببببة الجديبببببببد  لتن يببببببب  برنامجهبببببببا البببببببوزار  

 ال مبببببببو  بمبببببببا فبببببببي  لبببببببك  صبببببببال  وتابببببببييد البنببببببب  التحتيبببببببة العامبببببببة ومعالجبببببببة  زمبببببببة السبببببببكط والب البببببببة".

 

الجديبببببد يهبببببدف  لببببب  تعزيبببببز العالقببببباب مبببببع جيرانبببببك ضلببببب   سببببباس ا حتبببببرام  العبببببرا س  لببببب   ط "و ابببببار البببببرئي

مط المتببببببباد . وكمببببببا يسببببببع  مببببببط  ببببببال  ال ببببببر  الدبلوماسببببببية البببببب  معالجببببببة المل بببببباب الماببببببتركة المتعلقببببببة ببببببب 

 الحدود وتدفق الميا  مط دو  المنبع لت ميط حصص كافية مط الميا  لجميع ا  راف".

 

 

 

 

 

https://www.alsumaria.tv/Entity/47585/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47585/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/ar/
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 رئيس الوزراء يعود  ل  ب داد بعد ا تتام زيارتك الرسمية لمصر

السبببببوداني، اليبببببوم ا حبببببد،  لببببب  ب بببببداد، بعبببببد ضببببباد رئبببببيس مجلبببببس البببببوزراء م ابببببيا   /وكالبببببة ا نبببببباء العراقيبببببة 

 زيارتك الرسمية  ل  جمهورية مصر العربية.  ا تتام

و كبببببببر المكتبببببببب ادضالمبببببببي لبببببببرئيس مجلبببببببس البببببببوزراء فبببببببي بيببببببباط تلقتبببببببك وكالبببببببة ا نبببببببباء العراقيبببببببة )وا (،  ط 

تببببببك زيار  "رئببببببيس مجلببببببس الببببببوزراء م اببببببيا  السببببببوداني، ضبببببباد اليببببببوم ا حببببببد،  لبببببب  ب ببببببداد، بعببببببد ا تتببببببام

 الرسمية  ل  جمهورية مصر العربية".

و كببببببد رئببببببيس الببببببوزراء م اببببببيا  السببببببوداني، اليببببببوم ا حببببببد، رغبببببببة العببببببرا  بت عيبببببب  اللجبببببباط الماببببببتركة مببببببع 

مصبببببر، فيمبببببا اابببببار نظيبببببر  المصبببببر  مصببببب    مبببببدبولي الببببب   هميبببببة العمببببب  والتعببببباوط ال نبببببائي ببببببيط البلبببببديط 

 لمواجهة آ ار ا زماب والتحدياب الم تل ة.

  المكتبببببببب ادضالمبببببببي لبببببببرئيس مجلبببببببس البببببببوزراء فبببببببي بيببببببباط تلقتبببببببك وكالبببببببة ا نبببببببباء العراقيبببببببة )وا (، اط وقبببببببا

"رئببببببيس مجلببببببس الببببببوزراء م اببببببيا  السببببببوداني، ورئببببببيس الببببببوزراء فببببببي جمهوريببببببة مصببببببر العربيببببببة السببببببيد 

مصببببب    مبببببدبولي تر سبببببا، اليبببببوم ا حبببببد، المباح ببببباب الرسبببببمية التبببببي ضزقبببببدب ببببببيط وفبببببد  البلبببببديط، و لبببببك فبببببي 

 ار الزيببببببببببار  الرسببببببببببمية لسببببببببببيادتك  لبببببببببب  العاصببببببببببمة القبببببببببباهر ، التببببببببببي وصببببببببببلها صبببببببببببا  اليببببببببببوم".  بببببببببب

ر  و كببببببد السببببببوداني  ببببببال  اللقبببببباء، ضلبببببب  "العالقبببببباب ا  ويببببببة التببببببي تببببببرب  اببببببعبي البلببببببديط الاببببببقيقيط، وتز ببببببو 

مسبببببببار التعببببببباوط المابببببببترك، ضلببببببب  م تلبببببببف الصبببببببعد والمجبببببببا ب"، معرببببببببا ضبببببببط سبببببببرور  "لتلبيبببببببة البببببببدضو  

 ء مع الجانب المصر ".واللقاء البن ا

واببببببدد ضلبببببب  "رغبببببببة العببببببرا  بالعمبببببب  ضلبببببب  ت ببببببوير العالقبببببباب، ورفببببببع مسببببببتو  التببببببباد  التجببببببار ، وت عيبببببب  

 اللجاط الماتركة بيط البلديط  ل  مستو  التن ي ".

مبببببط جانببببببك  كبببببد رئبببببيس البببببوزراء المصبببببر  " هميبببببة العمببببب  والتعببببباوط ال نبببببائي ببببببيط البلبببببديط لمواجهبببببة آ بببببار 

اب الم تل بببببببة التبببببببي يابببببببهدها العبببببببالم"،  فتبببببببا الببببببب  "رغببببببببة الحكومبببببببة المصبببببببرية بات بببببببا  ا زمببببببباب والتحبببببببدي

  بببببواب تن ي يبببببة جببببباد  ، وضمببببب  ملمبببببوس، فبببببي مبببببا ي بببببص التعببببباوط ببببببيط البلبببببديط، ضببببببر توقيبببببع مببببب كراب ت ببببباهم 

 في مجا ب ا قتصاد والتجار ".

اوط ال نببببببائي مببببببع وبحسببببببب البيبببببباط فبببببب ط الجانببببببب العراقببببببي  ضببببببرب ضببببببط ا ن تببببببا  نحببببببو تعزيببببببز   ببببببر التعبببببب

جمهوريببببببة مصببببببر العربيببببببة، ودراسببببببة توقيببببببع ضببببببدد مببببببط ا ت اقيبببببباب الماببببببتركة  ببببببال   ضمببببببا  اللجنببببببة العليببببببا 

ر ضقدها  ال  اهر  يار  و حزيراط القادميط.  الماتركة، المقر 

 

 

https://www.ina.iq/179816--.html
https://www.ina.iq/179816--.html
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 الرئاسة المصرية تصدر بيانا  م صال  ضط لقاء السيسي والسوداني

 صبببببببدرب الرئاسببببببة المصبببببببرية، بيانببببببا  م صبببببببال  ضببببببط لقببببببباء الببببببرئيس ضببببببببد ال تببببببا  السيسبببببببي   /ال ببببببراب نيببببببوز

ورئببببببيس الببببببوزراء م اببببببيا  السببببببوداني البببببب   وصبببببب  القبببببباهر  اليببببببوم فببببببي زيببببببار  رسببببببمية تسببببببت ر  بضببببببع 

 ساضاب فق .

وقبببببا  المستابببببار المتحبببببدع الرسبببببمي باسبببببم الرئاسبببببة  حمبببببد فهمبببببي فبببببي بيببببباط اط السيسبببببي :" كبببببد  بببببال  اللقببببباء 

مصببببببر ال ابببببببب  مببببببط واسببببببتقرار العببببببرا  الاببببببقيق، وا ضتببببببزاز بالعالقبببببباب ا سببببببتراتيجية بببببببيط البلببببببديط، دضببببببم 

ماببببببيرا   لبببببب  ال وابببببببب الراسبببببب ة للسياسببببببة المصببببببرية فيمببببببا يتعلببببببق بمسبببببباند  العببببببرا  وتقببببببديم الببببببدضم الكامبببببب  

للاببببببببعب العراقببببببببي ضلبببببببب  م تلببببببببف ا صببببببببعد ،  سببببببببيما مببببببببا يتعلببببببببق بمكافحببببببببة ادرهبببببببباب وترسببببببببيا ا مببببببببط 

 ستقرار".وا 

و ضببببباف "كمبببببا  ضبببببرب البببببرئيس السيسبببببي ضلببببب  حبببببرص مصبببببر ضلببببب  ت عيببببب  وتنويبببببع   بببببر التعببببباوط ال نببببببائي 

الماببببببببترك فببببببببي اببببببببت  المجببببببببا ب السياسببببببببية وا قتصببببببببادية والتجاريببببببببة وال قافيببببببببة، وادسببببببببرا  فببببببببي تن يبببببببب  

 المابببببببروضاب المابببببببتركة ببببببببيط البلبببببببديط، وفقبببببببا   حتياجببببببباب الابببببببعب العراقبببببببي وبمبببببببا يعبببببببزز التكامببببببب  ببببببببيط

الجببببببانبيط ويحقببببببق ا هببببببداف التنمويببببببة الماببببببتركة، بادضببببببافة  لبببببب  مواصببببببلة العمبببببب  فببببببي   ببببببار آليببببببة التعبببببباوط 

 ال ال ي مع المملكة ا ردنية الاقيقة".

مببببببط جانبببببببكا  ابببببباد رئببببببيس الببببببوزراء م اببببببيا  السببببببوداني وفقببببببا  للمتحببببببدع الرئاسببببببي المصببببببر  "بببببببالرواب  

لبلببببببديط، معربببببببا  ضببببببط تقببببببدير  للجهببببببود المصببببببرية الداضمببببببة ا  ويببببببة الو يقببببببة والتاري يببببببة التببببببي تجمببببببع بببببببيط ا

 للعرا  ضل  كافة ا صعد ".

و كبببببد السبببببوداني "حبببببرص العبببببرا  ضلببببب  تعزيبببببز   بببببر التعببببباوط ال نبببببائي الراسببببب ة مبببببع مصبببببر واسبببببت ال  آليببببباب 

دفعهبببببا  لببببب  آفبببببا   رحبببببب وا سبببببت اد  مبببببط الك بببببباءاب المصبببببرية فبببببي م تلبببببف المجبببببا ب،  اصبببببة  فبببببي ضببببببوء 

اببببببترك فببببببي مواجهببببببة ا زمبببببباب والتحببببببدياب الببببببدور المصببببببر   البببببببارز فببببببي تعزيببببببز آليبببببباب العمبببببب  العربببببببي المز

الراهنببببببة بالمن قببببببة، والبببببب   يعببببببد نمو جببببببا  يحتبببببب   بببببببك فببببببي الح بببببباظ ضلبببببب  ا سببببببتقرار والنهببببببو  با وضببببببا  

و ضببببببباف فهمبببببببي،  ط "اللقببببببباء ابببببببهد كببببببب لك تبببببببباد  وجهببببببباب النظبببببببر  التنمويبببببببة وا قتصبببببببادية وا جتماضيبببببببة".

قضببببببايا العربيببببببة وادقليميببببببة  اب ا هتمببببببام الماببببببترك، حيببببببع ات ببببببق الجانببببببباط ضلبببببب   هميببببببة حببببببو  ضببببببدد مببببببط ال

مواصببببببلة التنسببببببيق المك ببببببف للتصببببببد  للتحببببببدياب التببببببي تواجببببببك المن قببببببة، بمببببببا يحقببببببق آمببببببا  اببببببعوبها فببببببي 

  العيش في سالم واستقرار".

 كتلة سياسية ت عط بقانوط حظر الماروباب الكحولية

كتلبببببببة ببببببببابليوط، اسبببببببواط الكلبببببببداني، اليبببببببوم ا حبببببببد،  عنبببببببا  لبببببببد  المحكمبببببببة قبببببببدم رئبببببببيس  السبببببببومرية نيبببببببوز/

 ا تحادية العلياا با ط قانوط حظر الماروباب الكحولية في العرا .
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لسبببببببنة  1،  ط "قبببببببانوط وارداب البلبببببببدياب رقبببببببم السبببببببومرية نيبببببببوز وقبببببببا  الكلبببببببداني بحسبببببببب و يقبببببببة وردب لبببببببا

المتعلقبببببببة بحظبببببببر اسبببببببتيراد وتصبببببببنيع وبيبببببببع المابببببببروباب الكحوليبببببببة بكافبببببببة  نواضهبببببببا هبببببببو  14المببببببباد   2023

از سبببببط م بببببالف لل قبببببرتيط )ب، ( مبببببط المببببباد  ال انيبببببة مبببببط الدسبببببتور العراقبببببي التبببببي تضبببببمنب ضلببببب  ضبببببدم جبببببو

    قانوط يتعار  مع مبادئ الديمقرا ية والحقو  والحرياب ا ساسية".

 اد ار التنسيقي يناقش "سانب لي و" في منز  حمود 

يعقبببببد اد بببببار التنسبببببيقي الابببببيعي، مسببببباء اليبببببوم ا حبببببد، اجتماضبببببا  فبببببي منبببببز  القيببببباد  فيبببببك همبببببام  اببببب ق نيبببببوز/

 حمود  لمناقاة جملة مل اب  برزها قانوني ا نت اباب والموازنة.

وقببببببا  مصببببببدر م لببببببع لوكالببببببة ابببببب ق نيببببببوز،  ط قبببببباد  اد ببببببار التنسببببببيقي يعقببببببدوط  ببببببال  السبببببباضاب المقبلببببببة، 

 ا ضل  ادسالمي همام حمود .اجتماضا في منز  زضيم المجلس 

وبببببببببيط المصببببببببدر،  ط ا جتمببببببببا  سببببببببيتناو  مناقاببببببببة آ ببببببببر الت ببببببببوراب ضلبببببببب  السبببببببباحة السياسببببببببية وا منيببببببببة 

 وا قتصادية، ومل ي قانوني ا نت اباب والموازنة وغيرها مط المل اب.

ضبببببط  وفبببببي وقبببببب سبببببابق اليبببببوم، كابببببف النااببببب  الببببببارز فبببببي التظببببباهراب الابببببعبية فبببببي العبببببرا  ضبببببرغام ماجبببببد،

ات بببببببا  اللجنبببببببة المركزيبببببببة لالحتجبببببببا  الابببببببعبي ضلببببببب  التصبببببببعيد الابببببببعبي لبببببببرف  قبببببببانوط ا نت ابببببببباب الجديبببببببد 

 وفق نظام "سانب لي و".

ابببببببا  الماضببببببي، القببببببراء  ا ولبببببب  لمقتببببببر  قببببببانوط التعببببببدي  ال الببببببع لقببببببانوط  13و نهبببببب  مجلببببببس النببببببواب فببببببي 

قببببببببدم مببببببببط لجنتببببببببي القانونيببببببببة والم 2018( لسببببببببنة 12انت اببببببببباب مجببببببببالس المحافظبببببببباب وا قضببببببببية رقببببببببم )

 وا قاليم والمحافظاب غير المنتظمة ب قليم.

/ 43و كببببببببر بيبببببببباط للمجلببببببببس  ط التعببببببببدي  جبببببببباء مببببببببط  جبببببببب  تن يبببببببب  قببببببببراراب المحكمببببببببة ا تحاديببببببببة بالعببببببببدد )

( و"ل ببببببببببببر   جببببببببببببراء انت اببببببببببببباب 2019/اتحاديببببببببببببة/103( و)2021/اتحاديببببببببببببة/159( و)2021اتحاديببببببببببببة/

راقبببببي ومجبببببالس المحافظببببباب غيبببببر المنتظمبببببة فبببببي  قلبببببيم وا رتقببببباء حبببببر  نزيهبببببة وضادلبببببة لمجلبببببس النبببببواب الع

 بها ومااركة ارائ  المجتمع كافة"، بحسب البياط.

عبببببد  فببببي توزيببببع المقاضبببببد النيابيببببة فبببببي العببببرا ، بعببببد  ط صبببببوب مجلببببس النبببببواب  واضتمببببد نظببببام سبببببانب لي ببببو الم 

المتنافسبببببببة ضبببببببمط  (، ضلببببببب  فقبببببببر  تقضبببببببي بتوزيبببببببع المقاضبببببببد ضلببببببب  القبببببببوائم2013تابببببببريط ال ببببببباني  4فبببببببي )

 قانوط ا نت اباب العراقي.

ضلبببببب  يببببببد ضببببببالم الرياضببببببياب ال رنسببببببي  ندريببببببك سببببببانب لي ببببببو،  1912و"سببببببانب لي ببببببو"  ريقببببببة ابتكببببببرب ضببببببام 

وال ايبببببة مبببببط هببببب   الصبببببي ة هبببببي توزيبببببع ا صبببببواب ضلببببب  المقاضبببببد ا نت ابيبببببة فبببببي البببببدوائر متعبببببدد  المقاضبببببد، 

 ا صواب وضدد المقاضد المتحص  ضليها.وتقل  مط العيوب الناتجة بيط ضدم التما   في 

وهبببببو ضيبببببب تسبببببت يد منبببببك ا حبببببزاب الكبيبببببر  ضلببببب  حسببببباب الكتببببب  الصببببب ير ،  مبببببا سبببببانب لي بببببو المعبببببد  فهبببببو 

 صور  معدلة ال ر  منها توزيع المقاضد ب ريقة  ك ر ضدالة.

 ببببببال   وتببببببم مببببببط 2014وتببببببم اسببببببت دام هبببببب   الصببببببي ة  و  مببببببر  فببببببي ا نت اببببببباب البرلمانيببببببة العراقيببببببة ضببببببام 

 ه   الصي ة توزيع المقاضد النيابية في العرا ، وك لك انت اباب مجالس المحافظاب للدور  ن سها.

https://www.alsumaria.tv/Entity/3172698065/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2/ar/
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 ا تحاد: التوغ  التركي باب ا ك ر تهديدا للسلم ا هلي وا مط العراقي

ضضببببببو ادتحبببببباد الببببببو ني الكردسببببببتاني غيبببببباع السببببببورجي، ا حببببببد، اسببببببتمرار اكببببببد  وكالببببببة المعلومببببببة اد باريببببببة/

الم بببببابراب التركيبببببة تن يببببب  ضمليببببباب اغتيبببببا  سبببببافر  بحبببببق المبببببدنييط فبببببي قضببببباء سبببببنجار وضبببببدد مبببببط المنبببببا ق 

 اما  العرا ، مبينا اط التوغ  التركي باب ا ك ر تهديدا للسلم ا هلي وا مط العراقي.

وقبببببا  السبببببورجي فبببببي حبببببديع لبببببا/ المعلومبببببة/،  ط" التوغببببب  التركبببببي فبببببي منبببببا ق واسبببببعة مبببببط قضببببباء سبببببنجار  

ط نينبببببو  ومحافظببببباب  قلبببببيم كردسبببببتاط، بببببباب  ك بببببر تهديبببببدا ل مبببببط القبببببومي وي يبببببر الك يبببببر مبببببط ضالمببببباب ضبببببم

 ا ست هام ضط ال اية والهدف الحقيقي".

واضببببببباف، اط" اغتيبببببببا ب بواسببببببب ة  بببببببائراب مسبببببببير  او بابببببببك  مباابببببببر ن ببببببب ب ضبببببببمط ااببببببب اص منببببببباوئيط 

اط "تلبببببك ا غتيبببببا ب تع بببببي دلبببببيال للسياسبببببة التركيبببببة فبببببي العبببببرا  كببببباط آ رهبببببا فبببببي قضببببباء سبببببنجار"، مؤكبببببدا 

 ضل  التوغ  الم ابراتي التركي اما  العرا ".

و ابببببار السبببببورجي، الببببب  اط "الم بببببابراب التركيبببببة تقبببببوم بتن يببببب  سلسبببببلة هجمببببباب فبببببي ضبببببدد مبببببط مبببببدط  قلبببببيم 

كردسببببببتاط، مببببببط ضببببببمنها ضمليبببببباب اغتيببببببا   الببببببب ضببببببدد مببببببط المببببببدنييط ب ريعببببببة انتمببببببائهم البببببب  حببببببزب العمببببببا  

 الكردستاني".

تركيبببببا تواصببببب  اسبببببتهداف المبببببدنييط فبببببي منبببببا ق واسبببببعة بببببب قليم كردسبببببتاط مبببببط  بببببال  قصببببب ها ” ل بببببب الببببب  اطو

 المتكرر ضل  القر  والمنا ق السكنية في محافظة دهوك وقضاء سنجار".

 19قاضبببببد  ضسبببببكرية رئيسبببببية فبببببي  قلبببببيم كردسبببببتاط العبببببرا ،  لببببب  جانبببببب  11وتمتلبببببك القبببببواب التركيبببببة نحبببببو 

 لها. معسكرا   ساسيا  تابعا  

 ( لمجلس ادار  منظمة العم  العربية في القاهر 99برئاسة العرا ..  ن ال  اضما  الدور  )

اضمببببببا  الببببببدور    حمببببببد ا سببببببد ، اليببببببوم ا حببببببد، تببببببر س وزيببببببر العمبببببب  والاببببببؤوط ا جتماضيببببببة /ال ببببببراب نيببببببوز

 .2023ا3ا5لمجلس ادار  منظمة العم  العربية، يوم ا حد الموافق  98

بحسبببببببب بيببببببباط مكتببببببببك، تلقبببببببب كال بببببببراب نيبببببببوز  نسببببببب ة منبببببببك،  بببببببال  كلمتبببببببك ا فتتاحيبببببببة ورحبببببببب ا دسبببببببي، 

بببببببالمنظميط والمابببببباركيط فببببببي الببببببدور  مم لببببببي الببببببدو  العربيببببببة وضلبببببب  ر سببببببهم المببببببدير العببببببام للمنظمببببببة فببببببايز 

 ضلي الم ير .

و كببببببد ا سببببببد  "ضببببببرور  بحببببببع اوضببببببا  العمببببببا  فببببببي المن قببببببة، ماببببببيرا  البببببب  اط  ضمببببببا  الببببببدور  تتضببببببمط 

ضبببببببدد مبببببببط البنبببببببود، ومنهبببببببا تقريبببببببر ضبببببببط  وضبببببببا  ضمبببببببا  ابببببببعب فلسببببببب يط، والمسبببببببائ  الماليبببببببة،  مناقابببببببة

وادداريببببببة، ومناقاببببببة ماببببببرو  السببببببتراتيجية العربيببببببة للتببببببدريب والتعلببببببيم التقنببببببي والمهنببببببي، وبحببببببع  نجببببببازاب 

 منظمة العم  العربية المؤسسية  ال  المد  الماضية".
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للجنببببببة ال بببببببراء القببببببانونييط  43و  ضمببببببا  الببببببدور  واضبببببباف  ط "ا ضمببببببا  تتضببببببمط، اسببببببتعرا  تقريببببببر نتببببببائ

للجنببببببة اببببببؤوط ضمبببببب  المببببببر   العربيببببببة، وتقريببببببر  21بابببببب ط تنميببببببة القببببببدراب، وتقريببببببر نتببببببائو  ضمببببببا  الببببببدور  

( 97للجنببببببببة الحريبببببببباب النقابية".يبببببببب كر  ط ب ببببببببداد استضببببببببافب  ضمببببببببا  الببببببببدور  ) 42نتببببببببائو  ضمببببببببا  الببببببببدور  

 .2022تاريط ا و   17-16د  مط لمجلس  دار  منظمة العم  العربية  ال  الم

 ادقليم الباني: ا تحاد يمد يد  للجميع و  نريد تقسيم 

دضببببببا رئببببببيس ا تحبببببباد الببببببو ني الكوردسببببببتاني، بافبببببب  جببببببال   الببببببباني، اليببببببوم ا حببببببد، ا حببببببزاب   /ال ببببببراب نيببببببوز

الكوردسبببببتانية  لببببب  ضبببببرور  العمببببب  ضلببببب   نضبببببا  وبنببببباء الوحبببببد  الو نيبببببة و الح ببببباظ ضلببببب  مكتسبببببباب الابببببعب 

 الكورد  في ا جزاء ا ربعة مط كوردستاط الكبر .

 اء  كر  انت اضة  قليم كوردستاط.وجرب في مدينة رانيك اليوم ا حد ، مراسم دحي

وقبببببا   البببببباني فبببببي كلمبببببة  لقاهبببببا  بببببال  المراسبببببم،  ط "ابببببعب كوردسبببببتاط قبببببدم تضبببببحياب كبيبببببر  للتحبببببرر مبببببط 

الديكتاتوريببببببة"، ماببببببيرا  لبببببب  ضببببببرور  تقببببببديم المزيببببببد مببببببط ال ببببببدماب للموا نيط.ودضببببببا  الببببببباني  لبببببب  الوحببببببد  

لح بببببباظ ضلبببببب  مكتسببببببباب الاببببببعب الكببببببرد  فببببببي الو نيببببببة بببببببيط جميببببببع ا حببببببزاب الكردسببببببتانية والعمبببببب  ضلبببببب  ا

جميبببببببع ا جبببببببزاء ا ربعبببببببة مبببببببط كوردسبببببببتاط، وقبببببببا    ا لبببببببم نسبببببببت ع بنببببببباء الوحبببببببد  الو نيبببببببة لبببببببط نسبببببببت يع 

المحافظببببببة ضلبببببب  مكتسببببببباب الاببببببعب الكورديو اببببببار  لبببببب   ط ا تحبببببباد الببببببو ني يمببببببد يببببببد   لبببببب  جميببببببع ا حببببببزاب 

لكبببببورد  فبببببي ا جبببببزاء ا ربعبببببة حينهبببببا فبببببي  جبببببزاء كوردسبببببتاط، وقبببببا  ضنبببببدما نتحبببببد ويحصببببب  جميبببببع الابببببعب ا

يمكننببببببا القببببببو  ب ننببببببا حققنببببببا  هببببببداف الاهداء.و ضبببببباف  الببببببباني "نحببببببط نعتبببببب ر مببببببط الاببببببعب  ننببببببا لببببببم نقببببببدم 

 ببببببدماب  فض ".ومضبببببب  بببببببالقو  "نعمبببببب  معببببببا  للتقببببببدم  لبببببب  ا مببببببام والعمبببببب  ضلبببببب  بنبببببباء كوردسببببببتاط، لببببببد  

اسبببببببة فرصببببببة لمببببببد يببببببد السببببببالم  لبببببب  رسببببببالة  لبببببب  جميببببببع ا  ببببببراف الكوردسببببببتانية، لنجعبببببب  مببببببط هبببببب   المن

الجميبببببع"، مابببببدد ضلببببب   نبببببك "  نريبببببد تقسبببببيم اقلبببببيم كوردسبببببتاط  ننبببببا  صبببببحابك وقبببببدمنا تضبببببحياب كبيبببببر  مبببببط 

نريببببببد العدالببببببة نمببببببد يببببببد السببببببالم  لبببببب  “و نهبببببب  رئببببببيس ا تحبببببباد الببببببو ني الكوردسببببببتاني حدي ببببببك، قببببببائال  ”. جلببببببك

  لمصبببببببلحة ابببببببعبنا ولبببببببيس مصبببببببلحة الجميبببببببع لمصبببببببالحة ابببببببعبنا و بببببببدمتهم ب فضببببببب  صبببببببور ، نريبببببببد العمببببببب

وان لقببببببب اببببببرار  ا نت اضببببببة مببببببط قضبببببباء رانيببببببة قببببببرب ”.ا حببببببزاب، ونحببببببط مسببببببتعدوط    حببببببوار  و ت بببببباهم

، وقببببببد تمكببببببط المنت ضببببببوط مببببببط السببببببي ر  1991محافظببببببة السببببببليمانية فببببببي ال ببببببامس مببببببط اببببببهر آ ار العببببببام 

ام السببببببابق لتتسببببببع تلببببببك ضلبببببب  المقببببببار العسببببببكرية وا منيببببببة والحكوميببببببة التببببببي كانببببببب ت ضببببببع لسببببببي ر  النظبببببب

 الارار  وتام  منا ق ومدط كوردستاط كافة وينتو ضنها  نهاء تواجد سل ة البعع.

 وزير الدا لية يتر س اجتما  اللجنة الو نية الدائمة لتنظيم ا سلحة وحصرها بيد الدولة

الو نيببببببة تببببببر س وزيببببببر الدا ليببببببة ضبببببببد ا ميببببببر الاببببببمر ، اليببببببوم ا حببببببد، اجتمببببببا  اللجنببببببة  / مببببببوازيط نيببببببوز

 الدائمة لتنظيم ا سلحة وحصرها بيد الدولة.

وقالببببببب الببببببوزار  فببببببي بيبببببباط، اط "وزيببببببر الدا ليببببببة ضبببببببد ا ميببببببر الاببببببمر  تببببببر س، اليببببببوم، وبحضببببببور مببببببدير  

البببببببرامو العببببببالمي ل سببببببلحة الناريببببببة فببببببي مكتببببببب ا مببببببم المتحببببببد  لمكافحببببببة الجريمببببببة والم ببببببدراب سببببببيمونيتا 

ائمببببببة لتنظببببببيم ا سببببببلحة وحصببببببرها بيببببببد الدولببببببة، بحضببببببور  ضضببببببائها غراسببببببي، اجتمببببببا  اللجنببببببة الو نيببببببة الد

ومم لبببببي ا جهبببببز  ا منيبببببة كافة".واضبببببافب انبببببك "تمبببببب مناقابببببة جملبببببة مبببببط المواضبببببيع المدرجبببببة ضلببببب  جبببببدو  

ا ضمبببببا ، وا ت بببببا  ضلببببب   جبببببراءاب نظاميبببببة وقانونيبببببة مابببببدد  لتن يببببب  حصبببببر السبببببال  بيبببببد الدولبببببة وتبببببر يص 
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دام غيبببببببر المر صبببببببة منهبببببببا"، مابببببببير  الببببببب  انبببببببك "جبببببببر  ضبببببببر  ا سبببببببلحة بابببببببك  قبببببببانوني ورد  اسبببببببت 

المقترحببببباب والببببببرامو مبببببط قبببببب  مم لبببببي مكتبببببب ا مبببببم المتحبببببد  والتبببببي يمكبببببط ا سبببببت اد  منهبببببا بهبببببدف حصبببببر 

السببببببببال  بيببببببببد الدولة".ووجببببببببك وزيببببببببر الدا ليببببببببة "ب قامببببببببة ورش ضمبببببببب  مسببببببببتقبلية  ستحصببببببببا  الموافقبببببببباب 

مكتببببببب  اتببببببك، حيببببببع تببببببم ا ت ببببببا  ضلبببببب  وضببببببع برنببببببامو ا صببببببولية لتن يبببببب  البببببببرامو التببببببي  رحببببببب وبببببببدضم ال

 لجميع الوزاراب والمؤسساب ا منية يكوط متوافقا  مع ا مم المتحد  وا نظمة الدولية.

 الجي  الجديد يهدد بالتصعيد في حا  استمر تمديد برلماط ا قليم

بالتصببببعيد فببببي حببببا  ضببببدم تحديببببد هببببدد حببببراك الجيبببب  الجديببببد فببببي  قلببببيم كردسببببتاط، اليببببوم ا حببببد،  ب ببببداد اليببببوم /

 موضد  نت اباب برلماط ا قليم.

وقببببببا  ضضببببببو حببببببراك الجيبببببب  الجديببببببد، ريبببببببوار م، لببببببا)ب داد اليببببببوم(  نببببببك "فببببببي حببببببا  ضببببببدم تحديببببببد موضببببببد 

  نت اباب برلماط كردستاط فستكوط لنا   واب تصعيدية".

هببببببببا والتجبببببببباوز ضلبببببببب  و ضببببببباف  ط "ا حببببببببزاب الحاكمببببببببة فببببببببي ادقلببببببببيم تريببببببببد ا سببببببببتمرار فببببببببي فببببببببر  ن و 

 الديمقرا ية، وه ا ا مر لط نرض  بك   القا".

و اببببار  لبببب   نببببك "سببببتكوط لنببببا   ببببواب تصببببعيدية مببببط بينهببببا ا حتجببببا  السببببلمي فببببي حببببا  ضببببدم تحديببببد موضببببد 

  لالنت اباب ضل   ط   يتجاوز العام الحالي".

البرلمانيببببببة هبببببب ا العببببببام، ا   ط وكبببببباط قبببببباد  حكومببببببة  قلببببببيم كردسببببببتاط قببببببد  ضلنببببببوا ضببببببزمهم  جببببببراء ا نت اببببببباب 

ال الفببببببباب   تبببببببزا  تسبببببببي ر ضلببببببب  الوضبببببببع السياسبببببببي فبببببببي ادقلبببببببيم، وضلببببببب  ر سبببببببها ضبببببببدم ات بببببببا  ا حبببببببزاب 

الكرديبببببببة ضلببببببب  قبببببببانوط انت بببببببابي، وتابببببببكي  م وضبببببببية جديبببببببد ، وتحبببببببديع قبببببببوائم النبببببببا بيط، وموضبببببببد  جبببببببراء 

البببببببديمقرا ي الكردسبببببببتاني،  ا نت ابببببببباب، وسببببببب  حالبببببببة مبببببببط التنبببببببافس الابببببببديد ببببببببيط ق ببببببببي ادقلبببببببيم: الحبببببببزب

 وا تحاد الو ني الكردستاني.

ويبببببنص قبببببانوط ا نت ابببببباب فبببببي كردسبببببتاط ضلببببب  تسبببببمية رئبببببيس ادقلبببببيم الجديبببببد وتابببببكي  الحكومبببببة مبببببط قبببببب  

 الكتلة التي تحص  ضل   كبر ضدد مط مقاضد البرلماط الكرد .

 ائتالف المالكي يح ر مط تحركاب الس ير  ا مريكية في العرا 

حببببب ر ائبببببتالف دولبببببة القبببببانوط، ا حبببببد، مبببببط تحركببببباب السببببب ير  ا مريكيبببببة الينبببببا رومانسبببببكي فبببببي  نيبببببوز/ العهبببببد

 العرا  ، مايرا ال  انها تعم  ضل  مل اب ضميقة.

تحركببببببباب “،  ط ”العهبببببببد نيبببببببوز“وقبببببببا  ضضبببببببو ائبببببببتالف دولبببببببة القبببببببانوط حيبببببببدر الالمبببببببي فبببببببي حبببببببديع تابعتبببببببك 

الجديبببببد  لبببببم تببببباب ضلببببب  فبببببرا  نتيجبببببةا وهنالبببببك ضمبببببق فبببببي السببببب ير  ا مريكيبببببة ببببببالتزامط مبببببع تابببببكي  الحكومبببببة 

هنالبببببك مل ببببباب ضديبببببد  سبببببتحدع بعبببببد الهبببببدوء النسببببببي الببببب   “، مابببببيرا الببببب  اط ”المل ببببباب التبببببي تعمببببب  ضليهبببببا

تابببببببهد  ال تبببببببر  الحاليبببببببة ببببببببيط الحكومبببببببة العراقيبببببببة والو يببببببباب المتحبببببببد  ا مريكيبببببببة وهببببببب ا مبببببببا تسبببببببع  اليبببببببك 

 ”.الس ير 
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فعبببببب  ات اقيببببببة ا  ببببببار ا سببببببتراتيجي بببببببيط ب ببببببداد و وااببببببن ط وهببببببي الوحيببببببد  ا  يببببببر  او  مببببببط “وتببببببابع،  ط 

رومانسبببببكي تسبببببع  مبببببط اجببببب  تعزيبببببز مصبببببال  وسياسبببببة  مريكبببببا “، مؤكبببببدا اط ”التبببببي ضملبببببب ضلببببب  هببببب ا الملبببببف

 ”.دا   العرا 

و يضببببببا ضملببببببب كدبلوماسببببببية للكيبببببباط  ،CIAالسبببببب ير  ضملببببببب بحببببببدود العاببببببر سببببببنواب فببببببي “واسببببببت رد، اط 

، متسبببببائال: هببببب  ”فببببب ط، جميبببببع التحركببببباب التبببببي تقبببببوم بهبببببا دا ببببب  العبببببرا  هبببببي اسبببببت باراتيةادسبببببرائيلي لببببب لك 

  ”.يست يع الس ير العراقي في  مريكا ممارسة  اب التحركاب التي تجريها ا  ير  دا   العرا 

 ت اصي  اجتما  الوزير   يف سامي والمم   ادقليمي للبنك الدولي

ف سببببببامي م، ا حببببببد، مببببببدير مكتببببببب البنببببببك الببببببدولي فببببببي العببببببرا  اسببببببتقبلب وزيببببببر الماليببببببة  يبببببب نبببببباس نيببببببوز /

     ريتاارد ضبدالنور ومدير المكتب ادقليمي للار  ا وس  واما  افريقيا جوط كرستوف.

 

(، "اببببببهد اللقبببببباء مناقاببببببة سببببببب  2023آ ار  5و كببببببر بيبببببباط لببببببوزار  الماليببببببة تلقبببببب  "نبببببباس" نسبببببب ة منببببببك، )

والبنببببببك الببببببدولي، والت كيببببببد ضلبببببب  اسببببببتمرار التنسببببببيق ال نببببببائي فببببببي ترسببببببيا التعبببببباوط الماببببببترك بببببببيط العببببببرا  

مجبببببا  التعببببباوط لتعزيبببببز التنميبببببة المسبببببتدامة فبببببي ق اضببببباب المبببببا  وادقتصببببباد وادسبببببت مار، وبمبببببا يتوافبببببق مبببببع 

رؤيبببببة الحكومبببببة العراقيبببببة الهادفبببببة الببببب  ا سبببببت اد  مبببببط كافبببببة اابببببكا  البببببدضم البببببدولي البببببالزم دسبببببناد الماببببباريع 

   ا ".التنموية في العر

   

هببببباب  و ضببببباف البيببببباط، "  منبببببب البببببوزير  يبببببف سبببببامي البببببدور الببببب   يضببببب لع ببببببك البنبببببك البببببدولي فبببببي دضبببببم التوج 

ضبببببي فبببببي حزمبببببة مبببببط ادصبببببالحاب الجوهريبببببة   ادصبببببالحية الحكوميبببببة،  سبببببيما و نهبببببا ضاقبببببد  العبببببزم ضلببببب  المز

  وااببببببراك مببببببط  جبببببب  تببببببوفير مت لببببببباب نهضببببببة اقتصببببببادية متوازنببببببة فببببببي البلببببببد ضبببببببر تنويببببببع مصببببببادر الببببببد 

الق ببببببا  ال بببببباص فببببببي مجمبببببب  الناببببببا  ادقتصبببببباد  وفببببببت  افببببببا  جديببببببد  مببببببط ال ببببببرص التنمويببببببة الواضببببببد  فببببببي 

   العرا ".

   

مببببببط جهتببببببك  ضببببببرب مم لببببببي البنببببببك الببببببدولي وفببببببق البيبببببباط، ضببببببط "مسبببببباندتهم لجهببببببود الحكومببببببة العراقيببببببة فببببببي 

العالميبببببة، م نيبببببا  بالوقبببببب  حزمبببببة ادصبببببالحاب التبببببي تعمببببب  ضلببببب   نجازهبببببا، ببببببالرغم مبببببط التحبببببدياب ادقتصبببببادية

ن سبببببك ضلببببب  التوجهببببباب لتحقيبببببق التكامببببب  ا قتصببببباد  ادقليمبببببي بالابببببراكة مبببببع بقيبببببة دو  المن قبببببة بمبببببا ي بببببدم 

   تعزيز ركائز ا قتصاد الو ني وازدهار ".
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 مصدر  مني يكاف  بيعة اصواب ا ن جاراب قرب  ربي 

 ضط  بيعة اصواب ا ن جاراب قرب مدينة  ربي .كاف مصدر  مني، اليوم ا حد،  السومرية نيوز/

وقبببببا  المصببببببدر فببببببي حببببببديع لببببببا السببببببومرية نيبببببوز،  ط "اصببببببواب ا ن جبببببباراب والرصبببببباص التببببببي تسببببببمع ضببببببمط 

 مقترباب اربي  ناتجة ضط تدريباب ضسكرية".

 و ضاف المصدر  ط "التدريباب هي للتحالف الدولي". 

 

 

 العملياب الماتركة تمهد ل  ة رمضاط

 

ت اصبببببي  ال  بببببة ا منيبببببة التبببببي ن ببببب ب  كاببببب ب قيببببباد  العمليببببباب المابببببتركة، اليبببببوم ا حبببببد، ضبببببط /نيبببببوزال بببببراب 

 لت ميط المنا ق قب  اهر رمضاط المبارك.

وقببببببا  النببببببا ق باسببببببم العمليبببببباب الماببببببتركة، اللببببببواء تحسببببببيط ال  بببببباجي كلل ببببببراب نيببببببوز  انببببببك :"قببببببب  حلببببببو  

مليببببباب العسبببببكرية والتبببببي كانبببببب بنتبببببائو مهمبببببة ابببببهر رمضببببباط المببببببارك ن ببببب ب القبببببواب ا منيبببببة جملبببببة مبببببط الع

 فبببببببببببببببي تببببببببببببببباميط الابببببببببببببببهر ال ضبببببببببببببببي  وتوجيبببببببببببببببك ضبببببببببببببببربة لعصببببببببببببببباباب داضبببببببببببببببش ا رهابيبببببببببببببببة".

واضببببببباف، اط "القبببببببواب ا منيبببببببة ن ببببببب ب ضملياتهبببببببا النوضيبببببببة فبببببببي صبببببببحراء ا نببببببببار وصببببببب  ضبببببببدد ا رهبببببببابييط 

 يبببببببببا".ارهاب 35الببببببببب يط قتلبببببببببتهم القبببببببببواب ا منيبببببببببة منببببببببب  م لبببببببببع العبببببببببام الحبببببببببالي حتببببببببب  ا ط اك بببببببببر مبببببببببط 

وضبببببد ال  ببببباجي، هببببب ا البببببرقم "كبيبببببر، فضبببببال ضبببببط اسبببببتمرار القبببببواب ا منيبببببة بمتابعبببببة ومالحقبببببة ا رهبببببابييط فبببببي 

 جميع المحافظاب".
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 البنك المركز  يؤكد استمرار مبادرتك لتموي  اراء الوحداب السكنية

البنببببببك المركببببببز  العراقببببببي، اليببببببوم ا حببببببد، اسببببببتمرار مبادرتببببببك لتمويبببببب  اببببببراء اكببببببد  وكالببببببة ا نببببببباء العراقيببببببة/

 . الوحداب السكنية

وقبببببا  فببببببي بيببببباط تلقتببببببك وكالببببببة ا نبببببباء العراقيببببببة )وا (، انبببببك "مسببببببتمر بتمويبببببب   لبببببباب المببببببوا نيط الببببببراغبيط 

 باراء وحداب سكنية ضبر مبادر  ا قرا  السكنية".

التببببببي قببببببدمب سببببببابقا  للمصببببببارف الماببببببمولة بالمبببببببادر  وصببببببندو   واضبببببباف "سببببببيتم تمويبببببب  جميببببببع ال لببببببباب

 ادسكاط العراقي حسب الضواب  المقرر  للمبادر ".

 

 ارت ا  اسعار الدو ر في ب داد وكوردستاط مع ادغال 

 

ارت عببببببب  سببببببعار صببببببرف الببببببدو ر امببببببام الببببببدينار العراقببببببي، اليببببببوم ا حببببببد، مببببببع  ق ببببببا  البورصببببببة  ابببببب ق نيببببببوز/

 ، واربي  ضاصمة اقليم كوردستاط.الرئيسية في ب داد

دينبببببارا  156750  وقبببببا  مراسببببب  وكالبببببة اببببب ق نيبببببوز، ااط بورصبببببة الك بببببا  المركزيبببببة اق لبببببب فبببببي ب بببببداد ضلببببب 

 دو ر. 100ضراقيا مقاب  

 دو ر. 100دينار ضراقي مقاب   155300فيما كانب ا سعار صبا  ه ا اليوم 

محبببببا  الصبببببيرفة با سبببببوا  المحليبببببة فبببببي ب بببببداد ارت عبببببب واابببببار مراسبببببلنا الببببب  اط اسبببببعار البيبببببع والابببببراء فبببببي 

دينبببببببارا لكببببببب   155750دينبببببببارا ضراقيبببببببا، بينمبببببببا بل بببببببب  سبببببببعار الابببببببراء  157750حيبببببببع بلبببببببا سبببببببعر البيبببببببع 

 دو ر. 100

 100دينبببببارا لكببببب   157250امبببببا فبببببي اربيببببب  فقبببببد سبببببج  البببببدو ر ارت اضبببببا ايضبببببا فيهبببببا حيبببببع بلبببببا سبببببعر البيبببببع 

 دو ر. 100را مقاب  دينا 156250دو ر، وسعر الاراء 

 

 

https://www.ina.iq/179807--.html
https://www.ina.iq/179807--.html
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 السعودية ا ول  ضالميا في مجا  التعليم التقني والتدريب المهني

حققبببببب السبببببعودية المرتببببببة ا ولببببب  ضالميبببببا فبببببي نسببببببة ال لببببببة الملتحقبببببيط ببببببالتعليم مبببببا بعبببببد ال بببببانو   /"ضكببببباظ"

 غير الجامعي في برامو مهنية وتقنية.

"، الصببببببادر 2022ضالميببببببا وفببببببق "مؤاببببببر المعرفببببببة العببببببالمي المرتبببببببة ا ولبببببب   وجبببببباء ترتيببببببب السببببببعودية فببببببي

ضببببببط مؤسسببببببة م بببببببط رااببببببد آ  مكتببببببوم للمعرفببببببة بالتعبببببباوط مببببببع برنببببببامو ا مببببببم المتحببببببد  ادنمببببببائي، البببببب   

يببببببوفر بيانبببببباب مو وقببببببة تسبببببباضد البلببببببداط وصببببببنا  القببببببرار ضلبببببب  فهببببببم التحببببببو ب والتحببببببدياب الحقيقيببببببة وكي يببببببة 

 ومساراتك الممكنة.مواجهتها، واستكااف آفا  المستقب  

مؤاببببببراب فرضيببببببة مركبببببببة تركببببببز  7يتكببببببوط مببببببط  و وضببببببحب صببببببحي ة "ضكبببببباظ"  ط مؤاببببببر المعرفببببببة العببببببالمي

ق اضبببببباب معرفيببببببة حيويببببببة هببببببي التعلببببببيم قببببببب  الجببببببامعي، والتعلببببببيم التقنببببببي والتببببببدريب المهنببببببي،  6ضلبببببب   داء 

، وا قتصبببببباد،  لبببببب  جانببببببب والتعلببببببيم العببببببالي، وتقنيببببببة المعلومبببببباب وا تصببببببا ب، والبحببببببع والت ببببببوير وا بتكببببببار

ص السبببببببيا  ا جتمببببببباضي والسياسبببببببي وا قتصببببببباد   مؤابببببببر فرضبببببببي  ببببببباص بالبيئبببببببة التمكينيبببببببة التبببببببي تاببببببب   

 والصحي والبيئي الحاضط له   الق اضاب.

مبببببط جهتبببببك،  فببببباد محبببببافظ المؤسسبببببة العامبببببة للتبببببدريب التقنبببببي والمهنبببببي  حمبببببد ببببببط فهبببببد ال هيبببببد، بببببب ط التوسبببببع 

بالكليبببببباب والمعاهببببببد التابعببببببة للمؤسسببببببة ضببببببمط مسببببببتهدفاب المؤسسببببببة التببببببي  فببببببي ال اقببببببة ا سببببببتيعابية سببببببنويا

نسببببببببببة  2021، حيبببببببببع اسبببببببببتهدفب فبببببببببي ضبببببببببام 2030ضملبببببببببب ضليهبببببببببا منببببببببب    بببببببببال  رؤيبببببببببة السبببببببببعودية 

كبببببباط المسببببببتهدف  2022% مببببببط  ريجببببببي ال انويببببببة، وفببببببي العببببببام الماضببببببي 28%،واسببببببتق بب  ك ببببببر مببببببط 24

 رامو التدريب التقني.% مط  ريجي ال انوية لاللتحا  بب26للمؤسسة قبو  

و اببببار  لبببب   ط هنببببباك ضببببد  مبببببادراب وببببببرامو ضملببببب ضليهببببا المؤسسبببببة مكنتهببببا مببببط تحقيبببببق  هببببدافها فببببي هببببب ا 

الجانبببببببب، ومبببببببط  همهبببببببا التوسبببببببع فبببببببي ببببببببرامو البكبببببببالوريوس، والتوسبببببببع فبببببببي ببببببببرامو التبببببببدريب المبتدئبببببببة 

اليببببببة والمسببببببتقبلية بببببببالتوظيف، وتقببببببديم بببببببرامو وت صصبببببباب نوضيببببببة تتوافببببببق مببببببع احتيببببببا  سببببببو  العمبببببب  الح

بالمملكببببببة، بادضببببببافة  لبببببب    ببببببال  ضببببببد  بببببببرامو لتوظيببببببف ال ببببببريجيط وال ريجبببببباب، والتوسببببببع فببببببي مجببببببا ب 

 تدريب المر   وت وير البرامو المقدمة لها.

جبببببببدير بالببببببب كر  ط المؤسسبببببببة العامبببببببة للتبببببببدريب التقنبببببببي والمهنبببببببي حصبببببببلب بحسبببببببب نتبببببببائو مؤابببببببر المعرفبببببببة 

، 2020فببببببي ضببببببام  12سببببببع ضالميببببببا بعببببببد  ط كانببببببب تحتبببببب  المركببببببز البببببباضلبببببب  المركببببببز التا 2021العببببببالمي ضببببببام 

 .2018في ضام  117، والمركز الا2019في ضام  86والمركز الا

 

 



 

 0203-3-6/  االثنين

 981العدد / 

29 
 

مئاب التونسييط مط  نصار "جبهة ال الص الو ني" يتظاهروط تنديدا باضتقا  حقوقييط 

 وانتهاك الحرياب

التونسبببببييط مبببببط  نصبببببار "جبهبببببة ال بببببالص رغبببببم تحببببب ير السبببببل اب وقبببببرار المنبببببع، ابببببارك مئببببباب  /٤٢فبببببرانس 

ا حبببببد، فبببببي مسبببببير  احتجاجيبببببة بالعاصبببببمة، تنديبببببدا باضتقبببببا  ضبببببدد  البببببو ني" المعارضبببببة للبببببرئيس قبببببيس سبببببعيد

فببببببي المقاببببببب ، يقببببببو  سببببببعيد  ط تحركاتببببببك قانونيببببببة  مببببببط قادتهببببببا، ومببببببط تببببببرد  الوضببببببع الحقببببببوقي فببببببي البببببببالد.

رميط وال ونببببببة وادرهببببببابييط، وي الببببببب وضبببببرورية دنقببببببا  تببببببونس مببببببط ال وضبببببب  ويصببببببف مببببببط يعادونببببببك بببببببالمج

 السل اب بات ا   جراءاب بحقهم

ا حبببببد، فبببببي العاصبببببمة للم الببببببة  المئببببباب مبببببط  نصبببببار "جبهبببببة ال بببببالص البببببو ني" التونسبببببية المعارضبببببة احبببببتو

معارضببببببا تببببببم تببببببوقي هم فببببببي ا سببببببابيع ا  يببببببر   ببببببال  حملببببببة اضتقببببببا ب غيببببببر  20 ك ببببببر مببببببط  بببببببادفرا  ضببببببط

 مسبوقة.

وردد المتظبببببباهروط البببببب يط تجبببببباوز ضببببببددهم ا لببببببف، اببببببعاراب مببببببط بينهببببببا "حريبببببباب حريبببببباب دولببببببة البببببببوليس 

 انتهب" و"  لقوا سرا  الموقوفيط" و"يسق  يسق  ا نقالب".

يببببببببك "حريببببببببة" "  لالضتقببببببببا ب السياسببببببببية وا نتهاكبببببببباب ورفببببببببع المحتجببببببببوط صببببببببورا للمعتقلببببببببيط كتبببببببببوا ضل

 الجسيمة للحرياب العامة".

وكبببباط الببببرئيس قببببيس سببببعيد قببببد  ضلببببط تجميببببد  ضمببببا  البرلمبببباط وحلببببك  حقببببا، وتببببولي السببببل اب فببببي البببببالد فببببي 

. وهببببببببو يببببببببتهم الموقببببببببوفيط ببببببببب نهم "ارهببببببببابيوط" وبببببببببا"الت مر ضلبببببببب   مببببببببط الدولببببببببة 2021تموز/يوليببببببببو  25

وال بببببببببارجي"، بينمبببببببببا تصبببببببببف المعارضبببببببببة حمببببببببالب ا ضتقبببببببببا ب "بالتعسببببببببب ية" وهبببببببببدفها ضبببببببببرب الببببببببدا لي 

 ص وفها.

ودفعببببببب ا ضتقببببببا ب التببببببي جببببببرب باببببببك  مببببببنظم، الو يبببببباب المتحببببببد   لبببببب  التعبيببببببر ضببببببط قلقهببببببا، كمببببببا   ببببببارب 

م ببببباوف مبببببط  جبببببراءاب صبببببارمة  وسبببببع ن اقبببببا بحبببببق المعارضبببببة. ودضبببببا مكتبببببب حقبببببو  ادنسببببباط التبببببابع ل مبببببم 

  ل    ال  سرا  المعتقليط فورا.المتحد  
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 صربيا تن ي  نباء ضط  رسالها  سلحة  وكرانيا

وصببببببف الببببببرئيس الصببببببربي  لكسببببببندر فوتاببببببيتش، اليببببببوم ا حببببببد، التقببببببارير حببببببو  توريببببببد ا سببببببلحة  /نوفوسببببببتي

الصببببببربية  لبببببب   وكرانيببببببا ب نهببببببا "ك بببببببة صببببببريحة"، مؤكببببببدا  ط بببببببالد    تببببببزود  وكرانيببببببا  و روسببببببيا بمنتجبببببباب 

 ضسكرية.

وقببببببا  فوتاببببببيتش للصببببببح ييط   نبببببباء زيارتببببببك  لبببببب  ق ببببببر: "يببببببدور الحببببببديع ضببببببط  كا يببببببب صببببببريحة.   تببببببزود 

صبببببربيا  حبببببدا با سبببببلحة. تقبببببوم صبببببربيا ب نتبببببا  وبيبببببع الببببب  ير . ويوجبببببد لبببببدينا العديبببببد مبببببط المصبببببانع الدفاضيبببببة. 

وحبببببد  واحبببببد  مبببببط ضنبببببدما تنبببببتو الببببب  ير ، ف نهبببببا تصببببب  ببببببالتزام  لببببب  من قبببببة نبببببزا   و  زمبببببة. لبببببم نببببببع ولبببببو 

 ا سلحة  و المعداب  و ال  ير     وكرانيا و  لروسيا".

و كببببببببر  ط المنتجبببببببباب الدفاضيببببببببة الصببببببببربية   تببببببببورد    للمسببببببببت دميط المصببببببببر  بهببببببببم    الببببببببدو  دوط قيببببببببود 

 دولية.

و ضببببببباف: "يقبببببببا   ننبببببببا قمنبببببببا بتصبببببببديرها ضببببببببر تركيبببببببا. مبببببببع العلبببببببم  نبببببببك يوجبببببببد هنببببببباك احتمبببببببا  درسبببببببا  

 لبببب     مببببط  رفببببي النببببزا ، و نببببك لببببم يعببببد مببببط الممكببببط تصببببدير البببب  ير  التببببي تببببم بيعهببببا  لبببب  المنتجبببباب  بعبببب 

 تركيا. ما ا تريد منا  ك ر مط  لك؟".

و فبببببببادب المتحد بببببببة باسبببببببم وزار  ال ارجيبببببببة الروسبببببببية ماريبببببببا زا اروفبببببببا، ال مبببببببيس الماضبببببببي، بببببببب ط روسبببببببيا 

صبببببربيا  لببببب   وكرانيبببببا، مابببببير   لببببب  دضبببببب صبببببربيا لتوضبببببي  الوضبببببع حبببببو  التوريبببببد المحتمببببب  ل سبببببلحة مبببببط 

  ط الحديع يدور ضط موضو  مهم لل اية بالنسبة للعالقاب ال نائية.

 وزير الدفا  ا ميركي يبد  جولة بالار  ا وس  محورها  يراط

وزيبببببر البببببدفا  ا ميركبببببي، لويبببببد  وسبببببتط، ا حبببببد، مبببببط ا ردط جولبببببة فبببببي بالابببببر  ببببببدا  سبببببكا  نيبببببوز ضربيبببببة/

 مط  سرائي  ومصر. ا وس  تقود   ل  ك 

ط فببببببي المن قببببببة فببببببي مواجهببببببة التهديببببببد لحل ائهببببببا الرئيسببببببيي الو يبببببباب المتحببببببد  وتهببببببدف الزيببببببار  دظهببببببار دضببببببم

 ، وفق ما  وردب وكالة "رويترز". يراط المتزايد ال   تاكلك

م ادرتبببببببك  نببببببك سبببببببيلتقي كببببببببار المسبببببببؤوليط، و"يؤكبببببببد مجبببببببددا التبببببببزام " قبببببببب  تبببببببويترضلببببببب  "  وسبببببببتط وكتببببببب

 الو ياب المتحد  تجا  ا ستقرار ادقليمي وتعزيز المصال  الماتركة لحل ائنا واركائنا".

"، قبيببببببب  الزيبببببببار ، بببببببب ط المناقاببببببباب سبببببببتركز ضلببببببب  التهديبببببببد البنتببببببباغوطو فبببببببادب وزار  البببببببدفا  ا ميركيبببببببة "

المتزايببببببد البببببب   تاببببببكلك  يببببببراط ضلبببببب  اسببببببتقرار المن قببببببة، وضلبببببب  تعزيببببببز التعبببببباوط ا منببببببي متعببببببدد ا  ببببببراف 

 ب نظمة دفا  جوية وصارو ية متكاملة.

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9&contentId=1602609
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86&contentId=1602609
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%86&contentId=1602609
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1&contentId=1602609
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%BA%D9%88%D9%86&contentId=1602609
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