
 

 0203-3-7/  الثالثاء

 092العدد / 

1 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 0203-3-7/  الثالثاء

 092العدد / 

2 
 

 

 (موقع مجلس النواب(..)7ص.) مجلس النواب ينجز قراءة ومناقشة خمسة قوانين 

  واسدددددددف ونىلمدددددددا سلددددددد  م دددددددان  خدددددددر اسددددددداب الدددددددزخ   –المندددددددالو  يفالدددددددب ار دددددددع سددددددديفرة ا دددددددااا

 (موقع مجلس النواب(..)8ص.) المرور 

 مدددددددن وجمددددددداء منفىدددددددة النمدددددددروان .. المندددددددالو  يمدددددددا   وزيدددددددر السددددددد ان  اخدددددددبا اسددددددد ىاال   ددددددداا

موقدددددددع (..)8ص.) ومحدددددددا   ا دددددددااا ويز دددددددا ادددددددرورة انجددددددداز المشددددددداريع الحيويدددددددة لمنفىدددددددة النمدددددددروان

 (مجلس النواب 

 دددددا   مددددداا من دددددا   نائدددددب رئددددديس مجلدددددس الندددددواب ا.شددددداخ وان  ادددددا  ي دددددا سلددددد   لمانيدددددا  للمشدددددار ة 

 (موقع مجلس النواب(..)9ص.) ارلين اإلق  اا  العالما

   الارلمدددددددددددددان يتددددددددددددد ا ملددددددددددددد   حر دددددددددددددا  رومانسددددددددددددد ا: الخارجيدددددددددددددة امدددددددددددددا  اخ ادددددددددددددار  حتددددددددددددد

 (و الة المعلومة اإلخاارية(..)9ص.)السيااة 

  الىانونيدددددددددة   خدددددددددن قدددددددددرارا  جايددددددددداة اشددددددددد ن سدددددددددن ال رشدددددددددا لبن خاادددددددددا  وسجدددددددددراءا  المسددددددددداءلة

 (و الة المعلومة اإلخاارية(..)10ص.)والعاالة

 وقددددددددددددع اقددددددددددددرار الموازنددددددددددددة  ددددددددددددا شددددددددددددمر يا  م دددددددددددداالن عدددددددددددديمالماليددددددددددددة النياايددددددددددددة و  ادددددددددددد 

 (الترا  نيوز(..)10ص.)رماان

      حددددداا م دددددير قدددددانون ال جنيدددددا اإللزامدددددا و ر دددددع مى رحدددددا   خدددددص ي ي رحدددددا حمدددددااألمدددددن النياايدددددة و عض

 (و الة النااء العراقية(..)11ص.)ايال 

 دددددا و ل فدددددوير األسدددددلحة و دددددو ير ارجدددددا  و يتيدددددة   لدددددة حىدددددو  النياايدددددة:  مرعددددداالن سددددديح ئدددددبناال   

 (شتق نيوز(..)12ص.)لخريجا اإل ب 

  ..ي شدددددددددد  اسدددددددددد  محدددددددددداور اس اددددددددددا ة وزيددددددددددر  النائددددددددددب حيددددددددددار داينمددددددددددا  عيينددددددددددا  األوائددددددددددا

 (و الة المعلومة اإلخاارية(..)13ص.)ال علي 

 يمدددددددا ادددددددال زامن مدددددددع سدددددددرقة :  راعدددددددة ملتدددددددا   سددددددداا يجدددددددر  ال حىيدددددددق النائدددددددب ر يدددددددق ال دددددددالحا 

 (و الة المعلومة اإلخاارية(..)13ص.)الىرن

   عددددددددددددايب  قددددددددددددانون الن خااددددددددددددا  سدددددددددددد مرر ااريحيددددددددددددة ااخددددددددددددا النائددددددددددددب جاسدددددددددددد  الموسددددددددددددو  :

 (و الة المعلومة اإلخاارية(..)14ص.)الارلمان
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  الج ما دددددددددا  م وا دددددددددلة إلزالدددددددددة العىادددددددددا  امدددددددددا   شدددددددددريع موازندددددددددة النائدددددددددب شدددددددددري  سدددددددددليمان :

 (و الة المعلومة اإلخاارية(..)14ص.) اس ثنائية 

 الح ومددددددة  ازمددددددة  لدددددد   ن   ددددداب  ىددددددرا  قددددددانون الموازنددددددة اشدددددد ا مخ لدددددد  النائدددددب سددددددال  العنا ددددددا :

 (العما نيوز(..)15ص.) ما  ان  لي  االسااق

 موا ىدددددددة وزيددددددددر ال مرادددددددداء  لدددددددد  زيدددددددااة سددددددددا ا   جميددددددددز سددددددددنجار  النائدددددددب محمددددددددا خليددددددددا يز ددددددددا

 (العما نيوز(..)15ص.)اال مرااء

 العمددددددا (..)16ص.)الاجددددددار : ن ددددددر  األن تااددددددة الشددددددعاانية  مثددددددا  ددددددرخة اوجدددددد  ال لدددددد  والسدددددد اااا

 (نيوز
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  رئددددددددددددديس الجمموريدددددددددددددة يز دددددددددددددا ادددددددددددددرورة ا  مددددددددددددداا معدددددددددددددايير الجددددددددددددداارة والنزاسدددددددددددددة  دددددددددددددا

 (النااء العراقيةو الة (..)17ص.)ال عيينا 

   رئدددددددددددديس الددددددددددددوزراء: مددددددددددددنمل العددددددددددددرا  سددددددددددددو ا اددددددددددددا  سياسددددددددددددة م وازنددددددددددددة  ددددددددددددا العبقددددددددددددا

 (و الة النااء العراقية(..)17ص.)الاولية

  و الددددددة (..)18ص.)المددددددبا األحمددددددر ومسددددددزولين  يمدددددداسددددددنوا  لددددددرئيس جمعيددددددة  7النزاسددددددة: السددددددجن

 (النااء العراقية

  (و الة النااء العراقية(..)18ص.)اليو ال ّحا : وزير خارجية  لمانيا  زور ا ااا 

  :و الدددددددة الناددددددداء (..)19ص.)ل خفدددددددوف حمدددددددراء  مدددددددا  سجراءا ندددددددا ال حىيىي دددددددةرئددددددديس سيئدددددددة النزاسدددددددة

 (العراقية

  السدددددددددددددديا الح ددددددددددددددي  مسدددددددددددددد ن رام زيددددددددددددددارة الاااددددددددددددددا: العددددددددددددددرا  اسدددددددددددددد عاا م ان دددددددددددددد  اإلقليميددددددددددددددة

 (و الة النااء العراقية(..)20ص.)والاولية

   (السومرية نيوز(..)20ص.) ن  تا يا الجواز الل  رونااعا افبق  اليو .. ال ش 

  (شتق نيوز(..)21ص.) بو  يراسا السواانا: و لنا ال  فريق ي اا ي ون مساواام 

  ناس نيوز((..)21ص.)’الناقا الوفنا’العرا  ياحث مع ال حاا األورواا ر ع الح ر  ن 

 (س ا  نيوز  راية(..)22ص.)اار ال  ب والمخفوفا   ا ا ااا..  ل   ا  من ال راث 
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 (الترا  نيوز(..)23ص.)شرفة  رابء  علن المااشرة اخفة الن   من شعاان 

  مليددددددددددون اينددددددددددار..  شدددددددددد يا لجنددددددددددة  حىيددددددددددق  011خسددددددددددائر حريددددددددددق المننريددددددددددة  جدددددددددداوز  الدددددددددد

 (و الة المعلومة اإلخاارية(..)23ص.) اجلة

 

 

 

 

 

 

  (شتق نيوز(..)24ص.)لشراء سيارةمليون اينار  01م ر   راقا ح وما يمنا  مويا 

 (الترا  نيوز(..)24ص.)الاولر يعاوا الر تا   ا اور  ا ال تاح والحارثية 
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 (روسيا اليو (..)25ص.)الجرا ا  اإلسرائيلية  ما  ثبث شىق س نية للتلسفينيين االىاس 

  سددددددد ا  نيدددددددوز (..)25ص.)0101د ادددددددن راشدددددددا يشدددددددما  وقيدددددددع ميثدددددددا  ح ومدددددددا  الحيددددددداا المنددددددداخا

 ( راية

 

 

 

 

 

   س دددددبح ن دددددا  ال ىا دددددا:  سددددداو  حاسددددد  اترنسدددددا مدددددع اسددددد مرار النىدددددا  امجلدددددس الشددددديو  وم ددددداسرا

 (٣٥ رانس (..)26ص.)حاشاة مر ىاة الثبثاء

   (روسيا اليو (..)26ص.)ق ل  016 لتا و 60 راوغان:  اا احايا الزلزاا ار تع سل 
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  ومناقشة خمسة قوانينمجلس النواب ينجز قراءة 

 نجدددددز مجلدددددس الندددددواب اجلسددددد   الحاايدددددة  شدددددرة ال دددددا  ىدددددا  اليدددددو  الثندددددين ارئاسدددددة  /موقدددددع مجلدددددس الندددددواب 

نائاددددددددا  قددددددددراءة ومناقشددددددددة خمسددددددددة مشددددددددرو ا   179السدددددددديا د الحلاوسددددددددا رئدددددددديس المجلددددددددس واحاددددددددور 

الميدددددد ة الوفنيددددددة للرقااددددددة قددددددوانين.و ا مسدددددد ما الجلسددددددة  ارجدددددد  المجلددددددس ال  ددددددوي   لدددددد  مشددددددرو  قددددددانون 

النوويدددددددة والشدددددددعا ية وال يميائيدددددددة والاايولوجيدددددددة المىدددددددا  مدددددددن لجن دددددددا ال دددددددحة والايئدددددددة وال علدددددددي  العدددددددالا 

والاحددددددث العلمددددددا لاراسددددددة مشددددددرو  الىددددددانون مددددددع ممثددددددا الح ومددددددة.و نم  المجلددددددس الىددددددراءة الولدددددد  لمشددددددرو  

الشددددددمااء والاددددددحايا والسددددددجناء قددددددانون  ن ددددددي  حىددددددو  اددددددحايا مس شددددددت  ااددددددن الخفيددددددب المىددددددا  مددددددن لجن ددددددا 

السياسدددددديين وال ددددددحة والايئددددددة   ريمددددددا لاددددددحايا مس شددددددت  ااددددددن الخفيددددددب ول ن ددددددي  حىددددددوقم  ولاددددددمان الحيدددددداة 

ال ريمددددددة لخلتمدددددد  واي دددددداا الحىددددددو  ال ىا ايددددددة لددددددنويم  ول ددددددر  مددددددنا مجلددددددس الددددددوزراء  ددددددبحية شددددددموا 

ء العسددددددد رية والعمليدددددددا   ئدددددددا  جايددددددداة اىدددددددانون  عدددددددوي  الم ادددددددررين جدددددددراء العمليدددددددا  الحرايدددددددة والخفدددددددا

الرساايدددددة.و ب النائدددددب حسدددددن سدددددال  اياندددددا امناسددددداة ن دددددر  الن تاادددددة الشدددددعاانية ال دددددا انددددد ت   يمدددددا الشدددددعب 

العراقدددددا مدددددن شدددددمال  الددددد  جنواددددد  ادددددا ن دددددا  الاعدددددث الاائدددددا  اعدددددا قيامددددد  اجدددددرائ  يندددددا  لمدددددا جادددددين النسدددددانية 

  ا وريدددددة وجدددددرائ  الاعدددددث المىادددددور وال دددددا وسدددددا ن دددددر   عدددددا  اريخدددددا  وثدددددق افدددددول  العدددددراقيين ادددددا ن دددددا  الا

 ددددداا  ان  حىدددددق اسددددداا ما لدددددول ال ددددداخا الددددداولا  دددددا انىدددددان ر س الن دددددا   مشددددديرا الددددد  اسميدددددة ان دددددا  و خليدددددا 

مددددددا حىىدددددد  شددددددمااء الن تااددددددة الماار ددددددة.و    المجلددددددس قددددددراءة  ىريددددددر ومناقشددددددة مشددددددرو  قددددددانون   ددددددايق 

ة العددددددرا  وح ومددددددة اولددددددة المددددددارا  العرايددددددة ا تاقيددددددة  شددددددجيع وحمايددددددة السدددددد ثمار اددددددين ح ومددددددة جمموريدددددد

الم حددددددداة والمىددددددددا  مدددددددن لجنددددددددة العبقدددددددا  الخارجيددددددددة.و ا المدددددددااخب  الم علىددددددددة امشدددددددرو  قددددددددانون  فالددددددددب 

السددددددياا  والسددددددااة النددددددواب ااخاددددددا  ال تاقددددددا  الاوليددددددة والعرايددددددة الدددددد  ماددددددا  ال عامددددددا االمثددددددا امددددددا يحىددددددق 

 دددددددا  سددددددد ما ما ال تاقيدددددددة اون ان   دددددددون مت وحدددددددة الم دددددددلحة العليدددددددا للعدددددددرا  و حايدددددددا ندددددددو  الىفا دددددددا  ال

السدددددددد ثمار.و نجز المجلددددددددس قددددددددراءة  ىريددددددددر ومناقشددددددددة مشددددددددرو  قددددددددانون   ددددددددايق ا تاقيددددددددة  جنددددددددب الزاوا  

الاددددددرياا و اددددددااا المعلومددددددا   يمددددددا ي علددددددق االاددددددرائب  لدددددد  الدددددداخا ور س المدددددداا اددددددين ح ومددددددة جمموريددددددة 

رو و ددددددددوا الملحددددددددق امددددددددا والمىددددددددا  مددددددددن لجنددددددددة العددددددددرا  وح ومددددددددة الجمموريددددددددة السددددددددبمية اليرانيددددددددة والا

العبقددددددددا  الخارجية.وان ددددددددا  مددددددددااخب  السددددددددياا  والسددددددددااة ال ادددددددداء  لدددددددد  المفالاددددددددة ا  ددددددددااة الن ددددددددر 

 اماددددددددددمون ال تاقيددددددددددة مددددددددددن الندددددددددداح ين الشدددددددددد لية والمواددددددددددو ية ومددددددددددا   حىيىمددددددددددا لم ددددددددددلحة العددددددددددرا .

نون  ن ددددددي  ايجددددددار الرااددددددا و  مددددددا المجلددددددس قددددددراءة  ىريددددددر ومناقشددددددة مشددددددرو  قددددددانون ال عددددددايا الوا لىددددددا

 2013( لسددددددددنة 24الزرا يددددددددة و مليدددددددد  حددددددددق ال  ددددددددر   يمددددددددا للخددددددددريجيين الددددددددزرا يين والايفددددددددريين رقدددددددد  )

والمىدددددا  مدددددن لجندددددة الزرا ددددددة والميدددددال والسدددددوار.ور ز  المدددددااخب   لدددددد  المفالادددددة امعالجدددددة افالدددددة شددددددريحة 

 شددددددداف الدددددددن  يمدددددددنا للخدددددددريل.الخدددددددريجيين وا ممددددددد  ا ا دددددددة المسددددددد لزما  واليدددددددا   ملمددددددد  و حايدددددددا ندددددددو  الن

و خ دددددددد   المجلددددددددس جلسدددددددد   ا نمدددددددداء قددددددددراءة  ىريددددددددر ومناقشددددددددة مشددددددددرو  قددددددددانون ااارة الم دددددددداار الوراثيددددددددة 

الحيوانيددددددة والمىددددددا  مددددددن لجنددددددة الزرا ددددددة والميددددددال والسوار.ووجدددددد  السدددددديا رئدددددديس المجلددددددس  لجنددددددة المددددددن 

يدددددااا لمناقشدددددة اسدددددااب  رقلدددددة والدددددا ا  النياايدددددة ااس ادددددا ة السدددددااة المسدددددزولين المنيدددددين انددددداء  لددددد  فلدددددب ن

ا مددددداا المشدددددداريع الخا ددددددة امحا  دددددة ا ددددددااا ووزارة السدددددد ان  منمدددددا مشددددددرو  الزسددددددور للمددددداء و شددددددييا الدددددداور 

 للموافنين والن  ساب سارا االماا العا .اعاسا  ىرر ر ع الجلسة ال  يو  غا الثبثاء

https://iq.parliament.iq/blog/2023/03/06/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d9%8a%d9%86%d8%ac%d8%b2-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d9%88%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b4%d8%a9-%d8%ae%d9%85%d8%b3%d8%a9-%d9%82%d9%88/
https://iq.parliament.iq/blog/2023/03/06/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d9%8a%d9%86%d8%ac%d8%b2-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d9%88%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b4%d8%a9-%d8%ae%d9%85%d8%b3%d8%a9-%d9%82%d9%88/
https://iq.parliament.iq/blog/2023/03/06/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d9%8a%d9%86%d8%ac%d8%b2-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d9%88%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b4%d8%a9-%d8%ae%d9%85%d8%b3%d8%a9-%d9%82%d9%88/
https://iq.parliament.iq/blog/2023/03/06/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d9%8a%d9%86%d8%ac%d8%b2-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d9%88%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b4%d8%a9-%d8%ae%d9%85%d8%b3%d8%a9-%d9%82%d9%88/
https://iq.parliament.iq/blog/2023/03/06/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d9%8a%d9%86%d8%ac%d8%b2-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d9%88%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b4%d8%a9-%d8%ae%d9%85%d8%b3%d8%a9-%d9%82%d9%88/
https://iq.parliament.iq/blog/2023/03/06/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d9%8a%d9%86%d8%ac%d8%b2-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d9%88%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b4%d8%a9-%d8%ae%d9%85%d8%b3%d8%a9-%d9%82%d9%88/
https://iq.parliament.iq/blog/2023/03/06/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d9%8a%d9%86%d8%ac%d8%b2-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d9%88%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b4%d8%a9-%d8%ae%d9%85%d8%b3%d8%a9-%d9%82%d9%88/
https://iq.parliament.iq/blog/2023/03/06/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d9%8a%d9%86%d8%ac%d8%b2-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d9%88%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b4%d8%a9-%d8%ae%d9%85%d8%b3%d8%a9-%d9%82%d9%88/
https://iq.parliament.iq/blog/2023/03/06/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d9%8a%d9%86%d8%ac%d8%b2-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d9%88%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b4%d8%a9-%d8%ae%d9%85%d8%b3%d8%a9-%d9%82%d9%88/
https://iq.parliament.iq/blog/2023/03/06/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d9%8a%d9%86%d8%ac%d8%b2-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d9%88%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b4%d8%a9-%d8%ae%d9%85%d8%b3%d8%a9-%d9%82%d9%88/
https://iq.parliament.iq/blog/2023/03/06/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d9%8a%d9%86%d8%ac%d8%b2-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d9%88%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b4%d8%a9-%d8%ae%d9%85%d8%b3%d8%a9-%d9%82%d9%88/
https://iq.parliament.iq/blog/2023/03/06/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d9%8a%d9%86%d8%ac%d8%b2-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d9%88%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b4%d8%a9-%d8%ae%d9%85%d8%b3%d8%a9-%d9%82%d9%88/
https://iq.parliament.iq/blog/2023/03/06/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d9%8a%d9%86%d8%ac%d8%b2-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d9%88%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b4%d8%a9-%d8%ae%d9%85%d8%b3%d8%a9-%d9%82%d9%88/
https://iq.parliament.iq/blog/2023/03/06/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d9%8a%d9%86%d8%ac%d8%b2-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d9%88%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b4%d8%a9-%d8%ae%d9%85%d8%b3%d8%a9-%d9%82%d9%88/
https://iq.parliament.iq/blog/2023/03/06/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d9%8a%d9%86%d8%ac%d8%b2-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d9%88%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b4%d8%a9-%d8%ae%d9%85%d8%b3%d8%a9-%d9%82%d9%88/
https://iq.parliament.iq/blog/2023/03/06/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d9%8a%d9%86%d8%ac%d8%b2-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d9%88%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b4%d8%a9-%d8%ae%d9%85%d8%b3%d8%a9-%d9%82%d9%88/
https://iq.parliament.iq/blog/2023/03/06/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d9%8a%d9%86%d8%ac%d8%b2-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d9%88%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b4%d8%a9-%d8%ae%d9%85%d8%b3%d8%a9-%d9%82%d9%88/
https://iq.parliament.iq/blog/2023/03/06/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d9%8a%d9%86%d8%ac%d8%b2-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d9%88%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b4%d8%a9-%d8%ae%d9%85%d8%b3%d8%a9-%d9%82%d9%88/
https://iq.parliament.iq/blog/2023/03/06/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d9%8a%d9%86%d8%ac%d8%b2-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d9%88%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b4%d8%a9-%d8%ae%d9%85%d8%b3%d8%a9-%d9%82%d9%88/
https://iq.parliament.iq/blog/2023/03/06/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d9%8a%d9%86%d8%ac%d8%b2-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d9%88%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b4%d8%a9-%d8%ae%d9%85%d8%b3%d8%a9-%d9%82%d9%88/
https://iq.parliament.iq/blog/2023/03/06/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d9%8a%d9%86%d8%ac%d8%b2-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d9%88%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b4%d8%a9-%d8%ae%d9%85%d8%b3%d8%a9-%d9%82%d9%88/
https://iq.parliament.iq/blog/2023/03/06/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d9%8a%d9%86%d8%ac%d8%b2-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d9%88%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b4%d8%a9-%d8%ae%d9%85%d8%b3%d8%a9-%d9%82%d9%88/
https://iq.parliament.iq/blog/2023/03/06/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d9%8a%d9%86%d8%ac%d8%b2-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d9%88%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b4%d8%a9-%d8%ae%d9%85%d8%b3%d8%a9-%d9%82%d9%88/
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سل  م ان  خر اساب الزخ   واسف ونىلما –االوثيىة .. المنالو  يفالب ار ع سيفرة ا ااا 

  المرور 

فالددددددب السدددددديا محسدددددددن المنددددددالو  النائددددددب األوا لدددددددرئيس مجلددددددس النددددددواب   ار دددددددع موقددددددع مجلددددددس الندددددددواب/ 

 واسف ( اساب الزخ  المرور  الحا ا اساب موقعما الحالا . –السيفرة األمنية ) ا ااا 

واسدددددف (  -ر دددددع سددددديفرة ) ا ددددداااوخافدددددب المندددددالو   دددددا   ددددداب معندددددون الددددد  قائدددددا  مليدددددا  ا دددددااا   اشددددد ن 

ونىلمدددددا سلددددد  سددددديفرة ) اللدددددل (  لددددد  حددددداوا ناحيدددددة الوحددددداة   امدددددا ي سدددددم   دددددا انمددددداء المعانددددداة اليوميدددددة ألسدددددالا 

 ماينة اسماي  وناحية الوحاة .

 

خبا اس ىاال   اا من وجماء منفىة النمروان .. المنالو  يما   وزير الس ان ومحا   

  مشاريع الحيوية لمنفىة النمروانا ااا ويز ا ارورة انجاز ال

اسدددددد ىاا السدددددديا محسددددددن المنددددددالو  النائددددددب الوا لددددددرئيس مجلددددددس النددددددواب ام  ادددددد     /موقددددددع مجلددددددس النددددددواب 

 لممثلين  ن اسالا النمروان احاور السااة النواب حسين مزنس و بء س ر .

شدددددر  العا دددددمة ا دددددااا  واسددددد مع النائدددددب الوا للمشدددددا ا ال دددددا يعدددددانا منمدددددا اسدددددالا منفىدددددة النمدددددروان جندددددوب

والمنددددددافق الىرياددددددة منمددددددا وال ددددددا  دددددد لخص اشددددددحة الميددددددال ال ددددددالحة للشددددددرب   و ل ددددددز ا مدددددداا مشددددددرو  مدددددداء 

النمددددددروان لسددددددنوا  فويلددددددة و دددددد خر انجدددددداز المس شددددددت  العددددددا  رغدددددد   زايددددددا ا ددددددااا سدددددد ان الىادددددداء   و دددددد خر 

 مشاريع خف المجار  وقلة ا ااا الماارس و  ثير مواقع الفمر ال حا .

ر المندددددددالو   دددددددا ال  ددددددداا االسدددددددااة وزيدددددددر السددددددد ان وال مدددددددار   و محدددددددا   ا دددددددااا امدددددددا  السدددددددرا  واددددددداا

ا نتيدددددن خدددددف مددددداء النمدددددروان ) الحدددددا الددددداائ ( و نتيدددددن مشدددددرو  خدددددف الفدددددوار  لل دددددر  ال دددددحا وخدددددف فدددددوار  

 ال مرااء .

مسدددددزولية و دددددااع ان سندددددا  اسمددددداا او ادددددع   دددددا  ىددددداي  الخددددداما  ل قادددددية المحيفدددددة االعا دددددمة وال دددددا  ىدددددع 

 ىددددداي  الخددددداما   يمدددددا  لددددد  محا  دددددة ا دددددااا والددددداوائر الالايدددددة ال ااعدددددة لمدددددا   مز ددددداا وجدددددوا مسدددددا ا لزيدددددااة 

م الجمددددددا  المعنيددددددة إليددددددبء  المخ  ددددددا  الماليددددددة للمحا  ددددددة   ناسددددددب وحجدددددد  المشدددددداريع الم لتددددددة امددددددا   اا يددددددا

 الس ما  المفلوب للجانب الخاما ا  ا المنافق المحيفة اا ااا .
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ئب رئيس مجلس النواب ا.شاخ وان  اا  ي ا سل   لمانيا  للمشار ة  ا   ماا من ا  نا

  ارلين اإلق  اا  العالما

 لايددددددة للددددددا وة ال ددددددا وجمدددددد  سلدددددد  رئاسددددددة المجلددددددس مددددددن األ اايميددددددة الاالوماسددددددية موقددددددع مجلددددددس النددددددواب/ 

ا.شددددددداخ وان  ادددددددا   حمدددددددا سلددددددد  الثىا يدددددددة  دددددددا ادددددددرلين  و دددددددا نائدددددددب رئددددددديس مجلدددددددس الندددددددواب العراقدددددددا 

)األ مدددددداا ال جاريددددددة المسددددددد اامة  –جمموريددددددة  لمانيددددددا اإل حاايددددددة للمشددددددار ة  ددددددا من دددددددا  اددددددرلين اإلق  دددددداا  

واإلسدددددد ثمارا  المسددددددزولة(  وسدددددديعىا نائددددددب الددددددرئيس سلسددددددلة مددددددن اللىدددددداءا  الرسددددددمية مددددددع  اددددددار المسددددددزولين 

   ا  ال عاون المش ر  اين العرا  و لمانيا  ا الح ومة األلمانية ل عزيز العبقا  الثنائية و وسيع

 

 الارلمان يت ا مل   حر ا  رومانس ا: الخارجية اما  اخ اار  حت  السيااة 

يادددددداو ان الارلمددددددان شددددددعر اخفدددددورة اسدددددد مرار  حر ددددددا  السددددددتيرة األمري يددددددة الينددددددا  و الدددددة المعلومددددددة اإلخااريددددددة/

واإلااريدددددددة  دددددددا مخالتدددددددة واادددددددحة للىدددددددانون  رومانسددددددد ا اعدددددددا لىائمدددددددا العايدددددددا مدددددددن الشخ ددددددديا  السياسدددددددية

واأل ددددددرا  الاالوماسدددددددية  واعدددددددا مفالاددددددا  نياايدددددددة  ايددددددداة لاددددددرورة وادددددددع جددددددداا ل حر ددددددا  السدددددددتيرة ال دددددددا 

 لوح    ثيرسا  ل  الواع الق  اا  والسياسية للعرا .

 وقدددددرر الارلمدددددان ال حدددددر  مدددددن اجدددددا معر دددددة  سدددددااب الحريدددددة ال دددددا   م دددددع  يمدددددا رومانسددددد ا مىارندددددة مدددددع اددددداقا

السدددددتراء الم واجددددداين ااخدددددا العدددددرا    دددددن فريدددددق اس ادددددا ة وزيدددددر الخارجيدددددة  دددددزاا حسدددددين وادددددرورة ا ادددددا  

اليدددددا  جايددددداة للحدددددا مدددددن  حر دددددا  سدددددتيرة واشدددددنفن وانمددددداء مسلسدددددا ال ددددداخب   دددددا الشدددددزون الااخليدددددة للالدددددا  

  . اب  ن  ر  المبءا  المري ية  ا اع  الملتا  الحساسة ال ا  عاراما  الىو  الوفنية

 * حر ا  مشاوسة

واالحدددددايث  دددددن  حر دددددا  السدددددتيرة المري يدددددة يىدددددوا النائدددددب  دددددن  حدددددال  التددددد ا د  دددددري   دددددا   دددددريا لددددد / 

المعلومددددددة /  ان  سددددددتيرة واشددددددنفن  ددددددا ا ددددددااا  لينددددددا رومانسدددددد ا مازالدددددد   ىددددددو  ا حر ددددددا  مشدددددداوسة مددددددن 

ة و  دددددداخا اشدددددد ا خددددددبا زيار مددددددا للمحا  ددددددا  العراقيددددددة واجددددددراء لىدددددداء مددددددع مسددددددزولين وشخ دددددديا  سياسددددددي

  لنا االشزون الااخلية للعرا  .

و ادددددا  ان   ال حر دددددا  المشددددداوسة للسدددددتيرة ا ددددد   ددددداا مدددددن الندددددواب الددددد  جمدددددع  واقيدددددع لس ادددددا ة وزيدددددر 

الخارجيدددددة  دددددزاا حسدددددين لجدددددا اسددددد ا اء السدددددتيرة وانمددددداء ممم مدددددا  دددددا ا دددددااا اسددددداب  لددددد  ال حر دددددا  ال دددددا 

ممدددددددا  السدددددددتراء  مشدددددديرا الددددددد  ان  السدددددددتيرة المري يدددددددة   نددددددا   مدددددددع األ دددددددرا  الاالوماسدددددددية ال ددددددا حددددددداا  

  وو ية  ل  الش ن العراقا . ومنن  وليما المن ب  ىو  ا حر ا  و انما مناواة سامية 

و ددددددان مجلددددددس النددددددواب قددددددا قددددددرر  ددددددا وقدددددد  سددددددااق اس اددددددا ة وزيددددددر الخارجيددددددة  ددددددزاا حسددددددين لمعر ددددددة ر   

 ا  ددددددا الشدددددد ن الددددددااخلا العراقددددددا واددددددرورة الددددددوزارة اخ ددددددوص  دددددداخب  السددددددتيرة المري يددددددة الينددددددا رومانسدددددد

  واع الية للحا من  حر ا  الستيرة اسوة اااقا الستراء الم واجاين

 

https://iq.parliament.iq/blog/2023/03/06/%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%84-140/
https://iq.parliament.iq/blog/2023/03/06/%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%84-140/
https://iq.parliament.iq/blog/2023/03/06/%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%84-140/
https://iq.parliament.iq/blog/2023/03/06/%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%84-140/
https://iq.parliament.iq/blog/2023/03/06/%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%84-140/
https://iq.parliament.iq/blog/2023/03/06/%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%84-140/
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 الىانونية   خن قرارا  جاياة اش ن سن ال رشا لبن خااا  وسجراءا  المساءلة والعاالة

جايدددددداة اشدددددد ن ال رشددددددا ا خددددددن  اللجنددددددة الىانونيددددددة النياايددددددة  الثنددددددين  قددددددرارا   و الددددددة المعلومددددددة اإلخااريددددددة/

  لن خااا  مجلسا النواب والمحا  ا .

النائدددددب  ون دددددر ا دددددب  الارلمدددددان  دددددا ايدددددان  لى ددددد  /المعلومدددددة/  ن  اللجندددددة الىانونيدددددة  ىدددددا  اج ما دددددا ارئاسدددددة 

مى دددددرح قدددددانون ال عدددددايا الثالدددددث  لمناقشدددددة  ريادددددوار سددددداا  رئددددديس اللجندددددة وحادددددور ا ادددددائما اليدددددو  الثندددددين 

  . ٣١٢٢لسنة  ٢٣لس المحا  ا  والقاية رق  لىانون ان خااا  مجا

اللجندددددة خدددددبا الج مدددددا  اددددد   مناقشدددددة المى رحدددددا  المىامدددددة اشددددد ن مدددددواا و ىدددددرا  مى دددددرح الىدددددانون  وشدددددر   

 اعا الن ماء من قراء   الىراءة الثانية  ا جلسة المجلس السااىة .

وم ريددددددددة ح ددددددددرا للم ددددددددو ين  امى ددددددددرح ا  مدددددددداا الافاقددددددددة الااي وقدددددددرر  اللجنددددددددة خددددددددبا الج مددددددددا   الخددددددددن 

( سدددددددنة لعادددددددوية مجلدددددددس الندددددددواب  ٤١( سدددددددنة للمرشدددددددا الددددددد  مجدددددددالس المحا  دددددددا  و)٣٢وا  مددددددداا  مدددددددر ) 

   اددددددددب  ددددددددن  ددددددددا  شددددددددموا المرشددددددددا  (٪٣١وان ل  زيددددددددا نسدددددددداة حملددددددددة الشددددددددمااة اإل ااايددددددددة  ددددددددن )

 ا جراءا  المسائلة والعاالة .

  الج ما ا  الىاامة .مناقشة ااقا مواا الىانون ال   وقرر  اللجنة  ا ماا 

  وقع اقرار الموازنة  ا شمر رماانمعين ال ا ما يالمالية النيااية  او 

 2023 وقعدددددد  اللجنددددددة الماليددددددة النياايددددددة  سقددددددرار مشددددددرو  قددددددانون الموازنددددددة الماليددددددة لعددددددا    /التددددددرا  نيددددددوز

 خبا شمر رماان الماار .

الموازندددددة العامدددددة للعددددددا  وقددددداا  ادددددو اللجندددددة معددددددين ال دددددا ما لو الدددددة  التددددددرا  نيدددددوز    ن  مسدددددواة قددددددانون 

س  ددددددا الدددددد  الارلمددددددان السدددددداو  المىاددددددا  وسدددددد ح ا  ح دددددد   راددددددما لل  ددددددوي  مددددددا اددددددين شددددددمر الدددددد   ٣١٣٤

 يومام     خبا شمر رماان. ٥٦

 اولرام للارميدددددددددددددا الواحدددددددددددددا . ٧٦و ادددددددددددددا   سددددددددددددديع ما سدددددددددددددعر الدددددددددددددنتف  دددددددددددددا الموازندددددددددددددة  يمدددددددددددددا 

  حددددددن  واسدددددد حااث و ثايدددددد   ىددددددوا و  ددددددا ال ددددددا ما  ل  وجددددددا ارجددددددا  و يتيددددددة  ددددددا الموازنددددددة انمددددددا سنالدددددد

 ومحاارين .

و دددددددان وزيدددددددر اإل مدددددددار واإلسددددددد ان  ان دددددددين ري دددددددانا   لدددددددن ان  الموازندددددددة سددددددد مرر امجلدددددددس الدددددددوزراء  دددددددا 

 % .12.64األسدددددداو  المىاددددددا  الجددددددار    ل  ددددددا الدددددد   ان  ح ددددددة اقلددددددي   راسدددددد ان  ددددددا الموازنددددددة سدددددد ال  

 195مجمدددددددو  قيمدددددددة الموازندددددددة سدددددددي ون  ادددددددا انيدددددددن ر ان اللجندددددددة الماليدددددددة النياايدددددددة   لنددددددد  الثبثددددددداء الما

م  و اقا   ما سعر ارميا النتف  يما  حاا ا   60 رليون اينار و جزسا   اولرام. 65 رليونا
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حاا م ير قانون ال جنيا اإللزاما و ر ع مى رحا   خص احما رحي  ياألمن النيااية  او 

 ايال 

حدددددداا  لجنددددددة األمددددددن والددددددا ا  النياايددددددة  اليددددددو  الثنددددددين  م ددددددير قددددددانون ال جنيددددددا  النادددددداء العراقيددددددة/و الددددددة 

 .اإللزاما   يما  شار  سل  ر ع مى رحا   خص الىوا  األمنية  ا محا  ة ايال 

وقددددددداا  ادددددددو اللجندددددددة  النائدددددددب  حمدددددددا رحدددددددي   لو الدددددددة األناددددددداء العراقيدددددددة )وا (: سن  اللجندددددددة مم مدددددددة  ثيدددددددرام 

م جددددددداام لانددددددداء قدددددددارا  قوا ندددددددا العسددددددد رية  وال  مددددددداا  لددددددد  اال دددددددنا  ا  الحرايدددددددة  وسدددددددنا األمدددددددر ادددددددروريا

م ل يع مدددددا  جميدددددزل اشددددد ا  امدددددا  سم انيدددددا  العدددددرا  النا يدددددة مدددددن  جدددددا انددددداء المزسسدددددا  العسددددد رية انددددداء حىيىيدددددا

 من خار  الابا .

م اموادددددددو  ال  دددددددنيع الحرادددددددا لدددددددا  اللجندددددددة  وسددددددد ىو  از يدددددددارة سلددددددد   مدددددددا ن و  دددددددا   ن  سندددددددا   س مامدددددددا

األسدددددلحة  مدددددن  جدددددا الفدددددب   لددددد  الواقدددددع الموجدددددوا  وا ددددد  سدددددنل المزسسدددددا  ال دددددا  ىدددددو  ا  دددددنيع     دددددنيع

 اع  األ  اة واألسلحة البزمة لا   الىوا  األمنية  ا المعار  ال ا يخواما اا األرساب .

ونن  ددددددر سرسددددددال  سلدددددد   و ددددددن قددددددانون ال جنيددددددا اإللزامددددددا   واددددددا  ن  الىددددددانون   يددددددا سلدددددد  الح ومددددددة إل مالدددددد  

 الارلمان ل    مناقش   ومن ث  قراءة  ول  .

 مدددددا اشددددد ن الخروقدددددا  األمنيدددددة  دددددا محا  دددددة ايدددددال    شدددددار سلددددد   ن  محا  دددددة ايدددددال  مدددددن األسددددداا  المممدددددة 

للع دددددددددااا  اإلرساايدددددددددة ال دددددددددا  حددددددددداوا اسددددددددد  با الث دددددددددرا  األمنيدددددددددة لسددددددددد ماا ما وسحدددددددددااث  واددددددددد   دددددددددا 

 المحا  ة .

معلومدددددا  اقيىدددددة  و ددددد  الح دددددوا  ليمدددددا مدددددن قادددددا األجمدددددزة األمنيدددددة  مدددددن خدددددبا  شددددد  و دددددااع   ن  سدددددنل ال

اعدددددد  الماددددددا ا  والمجدددددداميع اإلرساايددددددة  ددددددا المحا  ددددددة  ساددددددا ة سلدددددد   مليددددددا  الجريمددددددة ال ددددددا  ىددددددو  امددددددا 

  دددددددااا  الجريمدددددددة المن مدددددددة للح دددددددوا  لددددددد  المددددددداا  دددددددا خفددددددد  واا دددددددزاز واغ يددددددداا شخ ددددددديا  معرو دددددددة  

 العمليا   والعما جار  ل  ال ش  الم اىا .حيث    ال ش   ل  اع   ل  

و واددددددا   ن    ادددددداءم مددددددن اللجنددددددة زاروا المحا  ددددددة وال ىددددددوا ا ددددددا الىيددددددااا  األمنيددددددة  ددددددا المحا  ددددددة  و دددددد  

  الفب   ل  جميع العما الجار  والىوافع الممسو ة .

مدددددددددا ن ولتددددددددد  سلددددددددد    ن  المحا  دددددددددة  ت ىدددددددددر ل ددددددددداميرا  المراقادددددددددة للسددددددددديفرة  لددددددددد  مرا دددددددددز المدددددددددان واأل

 المس ما ة  وسنا مزشر خفير   مز اام  ن  العما اا  ان ب ال اميرا  .

و دددددااع   ن  اللجندددددة ر عددددد  مى رحدددددا  مدددددن  جدددددا ا ددددد  الىدددددوا  األمنيدددددة ادددددالمواا التنيدددددة واللوجسددددد ية للسددددديفرة 

  ل  الىوافع .

 

 

 

https://www.ina.iq/179883--.html
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   ا و ل فوير األسلحة و و ير ارجا  و يتية   لة حىو  النيااية: حسن العامر النائب 

 لخريجا اإل ب 

 شدددددت    لدددددة  حىدددددو   النياايدددددة  يدددددو  اإلثندددددين   دددددن حدددددرا  نيدددددااا ل سدددددرا  اددددد قرار مشدددددرو  شدددددتق نيدددددوز/ 

  و يمدددددددا ا ددددددد  سلددددددد   خ ددددددديص ارجدددددددا  و يتيدددددددة لخريجدددددددا  ليدددددددا  2023قدددددددانون الموازندددددددة العامدددددددة لعدددددددا  

 اإل ب  وزيااة منحة ال حتيين  شاا   ل   فوير قارا  المزسسة العس رية.

لعدددددامر  خدددددبا مدددددز مر  دددددحتا  ىدددددال امانددددد  الارلمدددددان وحادددددرل مراسدددددا و الدددددة وقددددداا رئددددديس ال  لدددددة حسدددددين ا

مدددددددا  دددددددزاا الشددددددد ا الشددددددداغا لدددددددا  األوسددددددداف السياسدددددددية  2023شدددددددتق نيدددددددوز  سن  الموازندددددددة العامدددددددة للعدددددددا  

والشدددددددعاية لر اافمدددددددا الوثيدددددددق ام دددددددالا الالدددددددا والشدددددددعب  وادددددددالن ر لسددددددد مرار مراحدددددددا  دددددددياغ ما وس ددددددداااسا 

 رسددددداا الىدددددانون سلددددد  الارلمدددددان ل دددددر  الىدددددراءة والمناقشدددددة وسجدددددراء ال عدددددايب   ددددد ن الجميدددددع ي مدددددا اإلسدددددرا  ا

  لي  قاا ال  وي  .

و ادددددا    ادددددال زامن مدددددع الحدددددرا  الح دددددوما النيدددددااا إلقدددددرار سدددددنا الىدددددانون الممددددد   ددددد ن مدددددن الادددددرورة  خدددددن 

 دددددا  الىادددددايا المممدددددة ان دددددر ال  ادددددار ومدددددن اينمدددددا مرا ددددداة جميدددددع حىدددددو   انددددداء الشدددددعب  دددددا الموازندددددة وسن

مخ لدددددد  الشددددددرائا مددددددن الخددددددريجين و  ددددددحاب الشددددددمااا  العليددددددا والفلاددددددة األوائددددددا و ثايدددددد    ددددددحاب العىددددددوا 

وسن ددددددددا  المتسددددددددوخة  ىددددددددواس  مددددددددن من سدددددددداا وزار ددددددددا الددددددددا ا  والااخليددددددددة وسيئددددددددة الحشددددددددا الشددددددددعاا 

و خ دددددديص ارجددددددا  و يتيددددددة لخريجددددددا  ليددددددا  اإل ددددددب   ددددددا ا ددددددااا والمحا  ددددددا  لحاجددددددة الددددددوزارا  سلدددددديم  

  ر  ا لة  ا المزسسا  اإل بمية ال ا  عا السلفة الرااعة . ونم   نا

م   مددددددا ا ددددددا العددددددامر  سلدددددد   زيددددددااة مالدددددد  منحددددددة ال ددددددحتيين  ددددددا الموازنددددددة وسفبقمددددددا ادددددد قرب  ر ددددددة  ثمينددددددا

لعفدددددددائم  وجمدددددددواس   دددددددا موا ادددددددة األحدددددددااث ونىدددددددا ال دددددددورة الحىيىيدددددددة والمشدددددددرقة  دددددددن الددددددداس  ول ننسددددددد  

 الن ر وال حرير .  احيا م  المشر ة  ا   فية معار 

و ددددددااع  اعددددددا الخروقددددددا  األمنيددددددة واإل  ددددددااءا  اإلرساايددددددة ال ددددددا ح ددددددل  مددددددزخرام  ددددددا قوافددددددع  دددددداة اينمددددددا 

الفارميدددددة وايدددددال  و دددددبح الددددداين و ر دددددو  واألنادددددار ونيندددددو    نندددددا ندددددر  مدددددن األسميدددددة  عزيدددددز مسددددد لة س دددددااة 

زر اإلرسددددداب والخبيدددددا النائمدددددة اإلن شدددددار األمندددددا  دددددا  لددددد  الىوافدددددع للحدددددا مدددددن الخروقدددددا  األمنيدددددة وادددددرب اددددد

 والس مرار  ا  نتين العمليا  النو ية والس ااقية .

وقدددددداا العددددددامر    نحددددددن نددددددا   ونشدددددديا اخفددددددوة قيددددددااة  مليددددددا  ايددددددال  اشدددددد ن س ددددددااة اإلن شددددددار األمنددددددا  ددددددا 

اعىواددددددة مر ددددددز محا  ددددددة ايددددددال  والددددددن  ي اددددددمن نىافددددددام مممددددددة   مثددددددا ا تعيددددددا الدددددداور السدددددد خاار  وان شددددددار 

  راجلددددددة وم حر ددددددة و عزيددددددز نلدددددد  امن ومددددددة  دددددداميرا  م فددددددورة واددددددمان مرونددددددة  ددددددا الحر ددددددة مددددددع اوريددددددا

 وجيددددد  رسدددددائا سيجاايددددددة ل سدددددالا ادددددد ن األوادددددا  مسدددددد ىرة و مندددددة ومدددددن الاددددددرورة  عمدددددي  سددددددنا األمدددددر  لدددددد  

جميددددع الىوافددددع لمددددا لدددد  مددددن  سميددددة واور  ايددددر  ددددا  عزيددددز األمددددن واإلسدددد ىرار   مددددا نجدددداا ا و نددددا سلدددد  الىائددددا 

ا  للىددددددددوا  المسددددددددلحة ا سميددددددددة  فددددددددوير المن ومددددددددة العسدددددددد رية و جميزسددددددددا ا حدددددددداث األسددددددددلحة ل  ددددددددون العدددددددد

 امس و  المسزولية وقاارة  ل  مواجمة  ية س  ااءا  قا  ح ا .
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 ي ش  اس  محاور اس اا ة وزير ال علي  النائب حيار داينما  عيينا  األوائا.. 

ال علددددددي  العددددددالا النياايددددددة  الثنددددددين   ددددددن اسدددددد  ملتددددددا  اس اددددددا ة لجنددددددة  شددددددت   و الددددددة المعلومددددددة اإلخااريددددددة/

وزيدددددر الماليدددددة ووزيدددددر ال علدددددي  العدددددالا ورئددددديس مجلدددددس الخامدددددة ال حددددداا  يدددددو  األراعددددداء المىادددددا   يمدددددا ا دددددا  

 ان  عيين األوائا من خريجا ال ليا   ل  مب  ال علي  من اس  ملتا  الس اا ة.

لو الدددددددة / المعلومددددددددة /  سن  وزارة ال علدددددددي  فالاددددددد  وا  ددددددددب وقددددددداا  ادددددددو اللجندددددددة حيددددددددار د  دددددددا حدددددددايث 

رسدددددمية حاج مددددددا لجميددددددع األوائددددددا مددددددن خريجددددددا الجامعددددددا  ااددددددرورة  عيددددددنم   لدددددد  مددددددب  الددددددوزارة   مشدددددديرا 

مددددددن قددددددانون وزارة ال علددددددي   ددددددنص  لدددددد   وزيددددددع الخددددددريجين  لدددددد  الددددددوزارا   ددددددا حدددددداا  67الدددددد  ان  المددددددااة 

الا الدددددددن   ح ددددددداجم  اددددددد  الوزارة .و دددددددااع  ان  لجندددددددة ا  دددددددنر  الدددددددوزارة  لددددددد  الع دددددددس مدددددددن الوادددددددع الحددددددد

ال علددددددي  النياايددددددة مم مددددددة اشدددددد ا  ايددددددر  ددددددا ان ددددددا  الفلاددددددة األوائددددددا واسدددددد حىاقم   ددددددا ال ثايدددددد   لدددددد  مددددددب  

وزارة ال علدددددددي  العدددددددالا   ل  دددددددا الددددددد  ان  اللجندددددددة سددددددد ناق   يادددددددا ملددددددد   دددددددا  وجدددددددوا )ال دددددددوا( لددددددداع  

الخددددددريجين قددددددا  عراددددددوا لل لدددددد  مددددددن خددددددبا  عيددددددنم   الخددددددريجين  ددددددا مجلددددددس الخامددددددة .ولت  الدددددد  ان  اعدددددد 

 ددددددا وزارة اعيدددددداة  ددددددن الخ  دددددداص الددددددن  ارسددددددول  ددددددا الجامعددددددا    مادددددديتا ان  اللجنددددددة النياايددددددة  ازمددددددة 

 لدددددد  ان ددددددا م  خددددددبا جلسددددددة الارلمددددددان ال ددددددا سدددددد     يمددددددا الس اددددددا ة للجمددددددا  المعينددددددة الثبث .واددددددين د  

الددددددنين  2/10/2019ومحااددددددر  وزارة ال علددددددي  اعددددددا  ان  الملدددددد  األخددددددر الددددددن  سددددددي   مناقشدددددد   سددددددو  جددددددور

لدددد  يدددد    ثايدددد م  اددددالرغ  مددددن قلددددة ا دددداااس  .و ان  لجنددددة ال علددددي  العددددالا النياايددددة قددددا   لندددد   ددددا وقدددد  سددددااق 

 ددددددن اس اددددددا ة وزيددددددر ال علددددددي  العددددددالما والاحددددددث العلمددددددا نعددددددي  العاددددددوا   و وزيددددددر الماليددددددة فيدددددد  سدددددداما  

ل ميمدددددا يدددددو  األراعددددداء المىادددددا  دددددا الارلمدددددان لاحدددددث  ددددداة ملتدددددا  ورئددددديس مجلدددددس الخامدددددة ال حددددداا  محمدددددوا ا

  اارزسا ال عيينا  الجاياة.

 :  راعة ملتا   ساا يجر  ال حىيق  يما اال زامن مع سرقة الىرنالنائب ر يق ال الحا

النائددددددب  ددددددن   لددددددة  حددددددال  التدددددد ا ر يددددددق ال ددددددالحا الثنين   ددددددن اسدددددد   شدددددد   و الددددددة المعلومددددددة اإلخااريددددددة/

التسدددددداا ال ددددددا يجددددددر  ال حىيددددددق  يمددددددا اددددددال زامن مددددددع  دددددد ا قاددددددية سددددددرقة الىددددددرن  مشدددددديرا الدددددد  ان ملتددددددا  

ال حىيىدددددددا   جدددددددر  اشددددددد ا اقيدددددددق و دددددددااا وقدددددددا جدددددددر  اسددددددد ا اء مىدددددددراين مدددددددن رئددددددديس الدددددددوزراء السدددددددااق 

 م فت  ال ا ما ل ورفم  االتساا.

سددددددير اشدددددد ا وقدددددداا ال ددددددالحا  ددددددا   ددددددريا لدددددد  / المعلومددددددة/  ان  ال حىيىددددددا   ددددددا قاددددددية سددددددرقة الىددددددرن  

م سددددددار  وقددددددا  شددددددت  العايددددددا مددددددن الم ددددددورفين و ددددددان اخرسددددددا  دددددداور ماددددددافة ال حددددددر  والىددددددا   لدددددد  

 مىراين لرئيس الوزراء السااق م فت  ال ا ما .

و اددددددا  اننددددددا     ددددددااع واشدددددد ا جددددددا  مددددددن قاددددددا الارلمددددددان ام ااعددددددة سددددددير ال حىيىددددددا  وسددددددو  لددددددن نىاددددددا    

لحىيىددددددددين واسدددددددد راااا األمددددددددواا المسددددددددروقة  دددددددد خير او  عفيددددددددا و سددددددددوي  مددددددددن اجددددددددا  شدددددددد  الم ددددددددورفين ا

و اددددددا  ان   اللجددددددان النياايددددددة   ددددددااع اشدددددد ا يددددددوما ملتددددددا   سدددددداا  ايددددددرة فالمددددددا اددددددل   حدددددد   “.اال امددددددا

اارا  اللجنددددددة  ددددددا اورا  سددددددااىة    اشددددددتا  ددددددن   اسدددددد  الملتددددددا  وسددددددا ملدددددد   ىددددددارا  الاولددددددة   اددددددب  ددددددن 

    .  مل  سرقة و مريب نتف الا رة والموانئ والمنا ن الحاواية
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و ددددددان النائددددددب  ددددددن  حددددددال  التدددددد ا  لددددددا  ر ددددددا قددددددا ا ددددددا  ددددددا   ددددددريا لدددددد  / المعلومددددددة /  النزاسددددددة ا شددددددايا 

  الرقااة من قاا اائرة ال حىيىيا   ا سيئة النزاسة.

 :  عايب  قانون الن خااا  س مرر ااريحية ااخا الارلمانالنائب جاس  الموسو  

ائدددددد ب  اولددددددة الىددددددانون جاسدددددد  الموسددددددو   ان ائدددددد ب  ساارة النائددددددب  ددددددن ا ددددددا  و الددددددة المعلومددددددة اإلخااريددددددة/

الاولددددددة سدددددديمرر  عددددددايب  قددددددانون الن خااددددددا  ااريحيددددددة خ و ددددددا اعددددددا ان  دددددد  قددددددراءة الىددددددانون قددددددراءة  ولدددددد  

وثانيدددددددة ولددددددد  ي ادددددددق غيدددددددر ال  دددددددوي  النمدددددددائا  ل  دددددددا الددددددد  ان الئددددددد ب  يم لددددددد  األغلايدددددددة العاايدددددددة ل مريدددددددر 

 ال عايب   ل  الىانون المن ور.

وقدددددداا الموسددددددو  لدددددد  /المعلومددددددة/  ان  ائدددددد ب  ساارة الاولددددددة ايددددددال قددددددرار الماددددددا االىاسدددددد  الن خددددددااا )سددددددان  

لمدددددنا الن دددددا  مدددددن اجدددددا اجدددددراء الن خاادددددا  المىالدددددة و دددددق  1.9لي دددددو(  حيدددددث لايددددد  س دددددرار  لددددد   مريدددددر نسددددداة 

 سنل النساة .

خااددددددا  و ددددددق المعفيددددددا  المددددددن ورة و اددددددا  ان  ائدددددد ب  ساارة الاولددددددة  م ددددددن مددددددن  مريددددددر  عددددددايا قددددددانون الن 

وقدددددداار  ياددددددا  لدددددد  ال  ددددددوي   لدددددد  ال عددددددايب  ااريحيددددددة خ و ددددددا مددددددع ام ب دددددد  األغلايددددددة العاايددددددة ااخددددددا 

 الارلمان .

واددددددين ان   عددددددايب  قددددددانون الن خااددددددا   شددددددما ال دددددداء الدددددداوائر الم عددددددااة والماددددددا االدددددداائرة الواحدددددداة  حيددددددث 

  ىانون ول  ي اق غير ال  وي  النمائا  ل  ال عايب  .   ا ماا الىراءة األول  والثانية ل عايا ال

: الج ما ا  م وا لة إلزالة العىاا  اما   شريع موازنة النائب شري  سليمان 

  اس ثنائية 

النائددددددب  ددددددن الحددددددزب الددددددايمىرافا ال راسدددددد انا شددددددري  سددددددليمان  ان سنددددددا  ا ددددددا  و الددددددة المعلومددددددة اإلخااريددددددة/

والقلدددددددي  مدددددددن اجدددددددا سزالدددددددة جميدددددددع العراقيدددددددا امدددددددا   شدددددددريع موازندددددددة اج ما دددددددا  م وا دددددددلة ادددددددين المر دددددددز 

 اس ثنائية.

وقددددداا سدددددليمان  دددددا   دددددريا لددددد  /المعلومدددددة/  ان  الحدددددزب الدددددايمىرافا يسدددددع  ل جددددداوز جميدددددع العىادددددا  ال دددددا 

 حدددددوا اون سقدددددرار الموازندددددة والدددددنساب نحدددددو ال تدددددا  مدددددع ا دددددااا  لددددد  جملدددددة ملتدددددا  مدددددن اينمدددددا  شدددددريع قدددددانون 

  .140لمااة النتف وال از وا

و اددددددا  ان  اإلقلددددددي  وقددددددع  لدددددد  ال نسدددددديق المااشددددددر مددددددع المر ددددددز  اددددددر وثيىددددددة سياسددددددية مددددددن اجددددددا قيددددددا  

 الح وم ين اانماء جميع الملتا  العالىة اين ا ااا وارايا وسزالة مجما العراقيا اين الفر ين .

الملتددددددا  اددددددين اإلقلددددددي  واددددددين ان  العددددددرا  مىاددددددا  لدددددد  موازنددددددة اسدددددد ثنائية مددددددايح   اإلسددددددرا  احسدددددد  جميددددددع 

والمر دددددددز خ و دددددددا ان سندددددددا  اج ما دددددددا  ومتاوادددددددا  م وا دددددددلة وسدددددددف  جدددددددواء  سدددددددواسا اإليجاايدددددددة ادددددددين 

 الجاناين من اجا الماا اارساا الموازنة و شريعما ااخا الارلمان 
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: الح ومة  ازمة  ل   ن   اب  ىرا  قانون الموازنة اش ا مخ ل  النائب سال  العنا ا

 السااق ما  ان  لي  ا

النائدددددب  دددددن  حدددددال  التددددد ا سدددددال  العنا دددددا  اليدددددو  الثندددددين   دددددن قدددددرب اسددددد ب  مجلدددددس  شددددد   العمدددددا نيدددددوز/

مدددددن مجلدددددس الدددددوزراء   مز ددددداا  ن الح ومدددددة  ازمدددددة  2023الندددددواب مشدددددرو  قدددددانون الموازندددددة المدددددالا لعدددددا  

  ل   ن   اب  ىرا  قانون الموازنة اش ا مخ ل   ما  ان  لي   ا السااق .

  ان   اقدددددددرار الموازندددددددة وال  دددددددوي   ليمدددددددا خدددددددبا  نار او ”العمدددددددا نيدددددددوز” العنا دددددددا  دددددددا حدددددددايث لددددددد وقددددددداا 

رامددددددا  شددددددما ا تاقددددددا  ما ددددددرة ن يجددددددة حددددددرص الىددددددو  السياسددددددية  لدددددد  اقددددددرار “نيسددددددان الىدددددداا   مسدددددد ار ا 

 ”.الموازنة اس جااة للا وف الشعاية والس حىاقا  المعيشية و الساسية للموافن

ة لدددددددن  واجددددددد  ال دددددددعواا  ل مريرسدددددددا  ألن الارلمدددددددان   ددددددداا  وجمدددددددا واحددددددداا وسدددددددو الموازنددددددد” و ادددددددا   ن 

ال وجددددد    مز ددددداا  ن  مريرسدددددا  دددددان يشدددددما  دددددعواة  دددددا السدددددااق اسددددداب الخب دددددا  ادددددين قدددددو  حدددددوا فايعدددددة 

 “.المشاريع و وزيع الماال   ل  المحا  ا  

 

 موا ىة وزير ال مرااء  ل  زيااة سا ا   جميز سنجار اال مرااء يز ا النائب محما خليا

النائددددب محمددددا خليددددا  لددددا اغددددا  موا ىددددة وزيددددر ال مرادددداء  زيدددداا  لددددا  ااددددا   لدددد  زيددددااة  لددددن ا العمددددا نيددددوز/

 سا ا   جميز قااء سنجار اال يار ال مراائا.

اثندددداء زيددددار ا لدددد  اليددددو   قددددام  للددددوزير فلددددب رسددددما امددددنا الخ ددددوص ” “العمددددا نيددددوز“وقدددداا  لددددا  غددددا  لدددد  

 ”. ا مىر الوزارة وقا وا ق  لي  مااشرة
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 الاجار : ن ر  األن تااة الشعاانية  مثا  رخة اوج  ال ل  والس اااا

النائددددددب  ددددددن محا  ددددددة الا ددددددرة   ان ن ددددددر  األن تااددددددة الشددددددعاانية  مثددددددا  ددددددرخة اوجدددددد  ا ددددددا   العمددددددا نيددددددوز/

افددددددول  العددددددراقيين و  اددددددحيا م  اددددددال زامن مددددددع الددددددن ر  السددددددنوية الدددددد  ال لدددددد  والسدددددد اااا    يمددددددا اسدددددد ن ر  

 ألنفبقما . 32

 32انمددددددا  سدددددد ن ر اليددددددو  الددددددن ر  ” العمددددددا نيددددددوز“و قالدددددد  الاجددددددار   ددددددا ايددددددان لم  امددددددا األ بمددددددا   لى دددددد  

لنفددددددب  الن تااددددددة الشددددددعاانية الع يمددددددة الخالدددددداة ال ددددددا سددددددز   ددددددر  اف دددددد  الف دددددداة وال ددددددا انفلىدددددد  مددددددن 

  مايندددددددة ان العراقيدددددددون يسددددددد ن رون  لددددددد  الافدددددددول  الجنوايدددددددة و لددددددد   1991ئرين  دددددددا  دددددددا  ا دددددددرة الثدددددددا

 الحرار ان يس لمموا من سنل الن ر  اروسام و ارام للافولة والشر  .

و ااددددددا     ان ن ددددددر  الن تااددددددة الشددددددعاانية سددددددا ن ددددددر   ددددددا انسددددددان حددددددر و شددددددري   ددددددا  ال لدددددد  والجددددددور 

 النلة   ان  ان تااة الحرار  مز  ر  الف يان .والحرمان   ر  اا ل   و   سيما  منا 

محا  دددددة  اندددددد  قددددداب قوسددددددين او ااندددددد  مدددددن ازالددددددة ن ددددددا   ٢٥و  ااعددددد   ان ن ددددددر  الن تاادددددة ال ددددددا اسددددددىف  

 امو  جاار  ال  و سفر  للعال  افول  العراقيين ور ام  لل ل  والف يان .
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 رئيس الجممورية يز ا ارورة ا  ماا معايير الجاارة والنزاسة  ا ال عيينا 

  ددددددا رئدددددديس الجمموريددددددة  اددددددا اللفيدددددد  جمدددددداا رشدددددديا  اليددددددو  الثنددددددين  اددددددرورة  و الددددددة النادددددداء العراقيددددددة/

 ا  ماا معايير الجاارة والنزاسة  ا ال عيينا .

اسددددددة الجمموريددددددة  ددددددا ايددددددان  لى دددددد  و الددددددة األنادددددداء العراقيددددددة )وا (: سن  رئدددددديس الجمموريددددددة  اددددددا وقالدددددد  رئ

اللفيددددددد  جمددددددداا رشددددددديا  اسددددددد ىاا  دددددددا ق دددددددر ا دددددددااا  رئددددددديس مجلدددددددس الخامدددددددة العامدددددددة ال حددددددداا  محمدددددددوا 

 ال ميما .

و  ددددددا رئدددددديس الجمموريددددددة احسددددددب الايددددددان   اددددددرورة الر ىدددددداء اشددددددزون الو يتددددددة العامددددددة واندددددداء الىددددددارا  

شدددددرية وامدددددا يعدددددزز اإلاددددداا  وال ميدددددز ويادددددمن انددددداء مزسسدددددا  ح وميدددددة  ا لدددددة   مشدددددااا  لددددد   ادددددرورة الا

ا  مددددداا معددددددايير الجدددددداارة و  دددددا ز التددددددرص والشددددددتا ية والنزاسدددددة  ددددددا ال عيينددددددا   والعمدددددا  لدددددد   ىدددددداي    اددددددا 

 الخاما  للموافنين .

يمددددددددا  رئدددددددديس مددددددددن جانادددددددد   ثّمددددددددن رئدددددددديس مجلددددددددس الخامددددددددة العامددددددددة ال حدددددددداا  محمددددددددوا ال ميمددددددددا  وج

الجمموريدددددددة  واسددددددد عر  للدددددددرئيس  سدددددددير  مدددددددا المجلدددددددس والخفدددددددف الموادددددددو ة ل فدددددددوير و عزيدددددددز قفدددددددا  

 الو يتة العامة .

 رئيس الوزراء: منمل العرا  سو ا اا  سياسة م وازنة  ا العبقا  الاولية

الدددددوزراء د شددددديا  السدددددواانا  اليدددددو  الثندددددين  ان مدددددنمل العدددددرا  سدددددو   دددددا رئددددديس و الدددددة الناددددداء العراقيدددددة/ 

 ا اا  سياسة م وازنة  ا العبقا  الاولية.

وقددددددداا الم  دددددددب اإل بمدددددددا لدددددددرئيس مجلدددددددس الدددددددوزراء  دددددددا ايدددددددان  لى ددددددد  و الدددددددة الناددددددداء العراقيدددددددة )وا (  ان 

ألوروادددددددا   مايندددددددا ان  رئددددددديس مجلدددددددس الدددددددوزراء د شددددددديا  السدددددددواانا سسددددددد ىاا  اليدددددددو   و دددددددا الارلمدددددددان ا

 اللىدددددداء شددددددما  ددددددر  مجمددددددا العبقددددددا  العراقيددددددة األوروايددددددة  وسدددددداا  نمي مددددددا  ددددددا مخ لدددددد   اددددددواب ال عدددددداون 

المشددددد ر   وال ااحدددددث  دددددا  ليدددددا   عزيدددددز قدددددارا  العدددددرا   دددددا مواجمدددددة ال حدددددايا  الق  دددددااية  و ثدددددار ال  يّدددددر 

 وازنددددددددة  دددددددا العبقددددددددا  المناخا .و وادددددددا رئددددددديس مجلددددددددس الدددددددوزراء  مددددددددنمل العدددددددرا  اا اددددددددا  سياسدددددددة م

الاوليددددددة   مثمنددددددام  مواقدددددد  ال حدددددداا األورواددددددا  جددددددال العددددددرا   ددددددا مراحددددددا مخ لتة .و شددددددار سلدددددد    سميددددددة 

الجمددددددوا الاوليددددددة الاا مددددددة للعددددددرا   ددددددا  نتيددددددن ارنامجدددددد  الح ددددددوما  و ىدددددداي  المسددددددا اة  ددددددا مجدددددداا اسدددددد رااا 

 األمواا المنمواة والمفلواين للىااء العراقا .

  اددددداء الو دددددا األوروادددددا    ييددددداس  وا ددددد  اولمددددد  للجمدددددوا العراقيدددددة المانولدددددة  دددددا مجددددداا مدددددن جدددددانام     دددددا 

اإل ددددددبح   معددددددراين  ددددددن الرغاددددددة األوروايددددددة الجددددددااة   ددددددا  ىددددددا شددددددرا ة مددددددع العددددددرا     ددددددب  ددددددا مسددددددار 

 ال نمية المس اامة والم الا المش ر ة .

https://www.ina.iq/179887--.html
https://www.ina.iq/179887--.html
https://www.ina.iq/179882--.html
https://www.ina.iq/179882--.html
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 سنوا  لرئيس جمعية المبا األحمر ومسزولين  يما 7جن النزاسة: الس

ميئددددددة النزاسددددددة ال حاايددددددة  اليددددددو  الثنددددددين   دددددداور  ح ددددددا  غياايددددددة االسددددددجن   لن  و الددددددة النادددددداء العراقيددددددة/

م   لددددد  خلتيدددددة سحدددددااثم  الادددددرر  مددددداام اددددد مواا وم دددددالا   لددددد  مسدددددزولين  دددددا جمعيدددددة المدددددبا األحمدددددر سدددددااىا

  ي  دددددددددددددددددددددلون امدددددددددددددددددددددا اح ددددددددددددددددددددد  و يتددددددددددددددددددددد م . الجمدددددددددددددددددددددة ال دددددددددددددددددددددا يعملدددددددددددددددددددددون  يمدددددددددددددددددددددا  و

وقالددددد  اائدددددرة ال حىيىدددددا   دددددا الميئدددددة  دددددا ايدددددان  لى ددددد  و الدددددة األناددددداء العراقيدددددة )وا (: سن  مح مدددددة جنايدددددا  

م االسدددددجن لمددددداة سددددداع سدددددنوا   لددددد   دددددا مدددددن رئددددديس جمعي دددددة  -ال دددددر  الميئدددددة الثالثدددددة    دددددار  ح مدددددام غياايدددددا

م  اشددددددراء  2017 ددددددا الجمعيددددددة  لىيددددددامم   ددددددا العددددددا   المددددددبا األحمددددددر واألمددددددين العددددددا  ومدددددداير الحسددددددااا  سددددددااىا

  جددددددددب  محجددددددددوزة مددددددددن قاددددددددا مددددددددايريا  المددددددددرور  ممددددددددا  ا  سلدددددددد  سلحددددددددا  الاددددددددرر االمدددددددداا العددددددددا  .

و ادددددددا     ن  األالدددددددة الم  ح دددددددلة  دددددددا الىادددددددية  ال دددددددا  مثلددددددد  اددددددد قواا الممثدددددددا الىدددددددانونّا  لجمعي دددددددة المدددددددبا 

ىنعددددددة للمح مددددددة إلاانددددددة الم ممددددددين و ددددددق األحمددددددر وال حىيددددددق اإلاارّ  و  دددددداب مىدددددداار الاددددددرر   اندددددد    ا يددددددة وم 

نّوسدددددددة اددددددد ن  الىدددددددرار 49و 48و 47( مدددددددن  .  وااللدددددددة مدددددددواا الشددددددد را  )340 ح دددددددا  المدددددددااة ) ( منددددددد    م 

 /  ( األ وليدددددددددددددددددددددد ة .182و  149 ددددددددددددددددددددددار اال تددددددددددددددددددددددا   اسدددددددددددددددددددددد نااام ألح ددددددددددددددددددددددا  المدددددددددددددددددددددداا ين )

المددددددن ورة  وسشددددددعار الجمددددددا  و را دددددد    ن  المح مددددددة   ددددددار   مددددددر قددددددا  احددددددق المح ددددددومين و ددددددق المددددددااة 

 الم خ  ة ا نتينل   ابم  ن   ييا الحجز  ل   مواا المح ومين المنىولة وغير المنىولة

 

 اليو ال ّحا : وزير خارجية  لمانيا  زور ا ااا 

الخارجيدددددددة   حمدددددددا ال دددددددحا   اليدددددددو     ن وزيدددددددرة   لدددددددن الندددددددافق ااسددددددد  وزارة  و الدددددددة الناددددددداء العراقيدددددددة/

 خارجية  لمانيا  نالينا ايراو   زور ا ااا غاام.

وقدددددداا ال ددددددحا   ددددددا   ددددددريا لو الددددددة األنادددددداء العراقيددددددة )وا (  سن  وزيددددددرة خارجيددددددة  لمانيا  نالينددددددا ايراددددددو  

 شددددددديا  سددددددد زور العا دددددددمة ا دددددددااا غددددددداام الثبثددددددداء  وسددددددد ل ىا خدددددددبا الزيدددددددارة ادددددددرئيس مجلدددددددس الدددددددوزراء د

 السواانا  ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية  زاا حسين .

ددددددعة  ددددددا سفددددددار  م ددددددين العبقددددددا  الثنائيددددددة  والاندددددداء  لدددددد  التددددددرص  و اددددددا    ندددددد   سدددددد جر  مااحثددددددا  موس 

 المش ر ة  ا مخ ل  الىفا ا  ومنما الفاقة والس ثمار .

 

 

 

 

 

 

https://www.ina.iq/179905--7-.html
https://www.ina.iq/179895--.html
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 رئيس سيئة النزاسة: ل خفوف حمراء  ما  سجراءا نا ال حىيىي ة

رئددددديس سيئدددددة النزاسدددددة ال حااي دددددة  الىاادددددا حيدددددار حندددددون  اليدددددو  الثندددددين   نددددد  ل ا دددددا  و الدددددة الناددددداء العراقيدددددة/

 شددددددار سلدددددد   ن ال دددددد خير الم عمددددددا ا نجدددددداز الملتددددددا  خفددددددوف حمددددددراء  مددددددا  سجددددددراءا  الميئددددددة ال حىيىي ددددددة   يمددددددا 

ٌا للتساا  .جزٌء م  ّم 

وقددددددداا حندددددددون  احسدددددددب ايدددددددان للميئدددددددة   لى ددددددد  و الدددددددة األناددددددداء العراقيدددددددة )وا (  سن  سجدددددددراءا  الميئدددددددة  دددددددا 

فين  دددددا ال جددددداوز  لددددد  المددددداا العدددددا  سلددددد  الىاددددداء خاادددددٌع لمعدددددايير الممني دددددة  م  ا حدددددة التسددددداا وسحالدددددة الم  دددددوّر 

شددددددّااام  ن   ل والمواو  ي دددددد ة ومىدددددداار مددددددا ي ددددددلما مددددددن معلومددددددا " ومددددددا   ددددددو  ر  ليدددددد  مددددددن  الددددددة" وسثاا ددددددا "   م 

ب  ددددددا سنجدددددداز  سددددددو  خفددددددوف حمددددددراء  حددددددوا  اون سنجدددددداز   مالنددددددا ال حىيىددددددا   و ن ال دددددد خير الم عمددددددا وغيددددددر الم 

ٌا للتساا .  ملتا  التساا سو جزٌء م  ّم 

ن سدددددداا م  ددددددب  و اددددددا  الايددددددان   ن  الىااددددددا )حيددددددار حنددددددون( حددددددن ر   ددددددا  لمددددددة" لدددددد   ثندددددداء لىائدددددد  ساارة وم 

زس سدددددا  الاولدددددة و  دددددة يم دددددن  ن  ت ددددد   ا  م   حىيدددددق الميئدددددة  دددددا  دددددرابء المىاسدددددة   ن  التسددددداا خفدددددٌر  ايدددددٌر ي مدددددّا 

ددددددا    ل سدددددديما  ىدددددداي  الخدددددداما  التاددددددل   ج  ددددددا  ال ددددددا مددددددن  جلمددددددا و  زس سددددددا  و عيىمددددددا  ددددددن سنجدددددداز الممم  االم 

م سلددددد   ن  سدددددنل اس دددددة السددددداب الدددددرئيس  دددددا  ل دددددز المشددددداريع وحرمدددددان المدددددوافنين مدددددن ال م  دددددع للمدددددوافنين  ل   دددددا

ىا سدددددددة  يمدددددددا ال ثيدددددددر مدددددددن المشددددددداريع الس ثماري ددددددد ة  ل سددددددديما  ن مدددددددا  شددددددديرام سلددددددد   ن   دددددددرابء الم  اخددددددداما ما  م 

ددددددة" وجمددددددا" اسدددددد ثنائي ين  ل  حا  ددددددة ن يتددددددةم وخاليددددددةم   م  ددددددع االفايعددددددة السياحي دددددد ة  وينا ددددددا العمددددددا امم   ددددددون الم 

ددددداير العدددددا   لددددداائرة ال حىيىدددددا  )رائدددددا  اادددددا  ل   دددددا اللىددددداء الدددددن  حادددددرل الم  مدددددن التسددددداا .و ااع الايدددددان:  وندددددو 

ار وقالددددددة الم  ددددددلحين ومنمددددددا انفلددددددق اإلمددددددا  الحسددددددين امعسدددددد ر الحددددددق  لممددددددة  الثددددددو  اسمددددددو (  ادددددد ن   ددددددرابء م 

  حاثددددددام مب ددددددا  الميئددددددة  لدددددد  اسدددددد لما  قددددددي  ال اددددددحة واإلادددددداء والنزاسددددددة  ليواجدددددد  معسدددددد ر الاافددددددا والتسدددددداا

 والوقو  اوج  ال ل  والتساا وسلب قو  الموافنين واإلثراء  ل  حساب الشعب .

ولتددددددد  حندددددددون  سلددددددد   ادددددددرورة اإلسدددددددرا  ا نجددددددداز ملت دددددددا  التسددددددداا اال عددددددداون مدددددددع الىاددددددداء  وادددددددنا  ق ددددددد  

دددددا و ىددددداي  األالدددددة الناسادددددة للىاددددداء   دددددا يددددد م  ن األخيدددددر مدددددن س ددددداار األح دددددا   الجمدددددوا  دددددا ال حدددددّر  وال ىّ  

ناساة .  الم 

ونا ددددد  رئددددديس الميئدددددة سلددددد   ن   سياسدددددة ال ددددداوير وز   امددددداء جايددددداة"  دددددا المنا دددددب الىيااي دددددة  سدددددم   دددددا  فدددددوير 

العمددددددا و تسدددددددا المجددددددداا لددددددداع  المب دددددددا  ألخدددددددن اورسدددددد  وخدددددددو   جرادددددددة" جايددددددداة" يم نمدددددددا  ن  ىتدددددددز  دددددددا 

زس سددددددة  سدددددد و   مددددددا الم  ددددددا  ددددددن  مددددددواا المسددددددزولين وم  ااعددددددة حجدددددد  م  م  لدددددد     العمددددددا  لدددددد  ال ىّ     حاثددددددا

 مدددددوالم  و ىدددددارا م  ال دددددا  تادددددا سلددددد   ىددددداي  الددددداع  مدددددنم  سلددددد  الىاددددداء ا ممدددددة  ادددددخ   األمدددددواا وال سدددددب 

 غير المشرو  .

 ماممددددددا  و شددددددار سلدددددد   ن   ملددددددّ  ال اددددددخ   سددددددا ا الميئددددددة  ثيددددددرام ا ىدددددداي  التاسدددددداين للعاالددددددة ال ددددددا لدددددد  يمثلددددددوا 

 اساب خار م   ا سختاء األالة  ل   سااس  و جاوزس   ل  الماا العا  .

حا  دددددددة  دددددددرابء المىاسدددددددة زيدددددددارة رئاسدددددددة مح مدددددددة اسددددددد ئنا   و خل دددددددا جولدددددددة الىاادددددددا )حيدددددددار حندددددددون( لم 

المحا  ددددددة واللىدددددداء ارئيسددددددما الىااددددددا ) حمددددددا سدددددداا  حسددددددين(  والاحددددددث  ددددددا سدددددداا  عزيددددددز قددددددارا  م ا حددددددة 

قدددددا  ال دددددا مدددددن شددددد نما  ددددد خير التسددددداا و ادددددا ر الج عّو  مدددددوا ادددددين المن دددددوم ين الرقااي دددددة والىادددددائي ة  وسزالدددددة الم 

 سنجاز قاايا التساا.

https://www.ina.iq/179881--.html
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 السيا الح ي  مس ن رام زيارة الاااا: العرا  اس عاا م ان   اإلقليمية والاولية

اسددددد ن ر رئددددديس  يدددددار الح مدددددة السددددديا  مدددددار الح دددددي   اليدددددو  الثندددددين  زيدددددارة قااسدددددة  و الدددددة الناددددداء العراقيدددددة/

 .الاااا  رنسيس سل  العرا    يما  شار سل   ن العرا  اس عاا م ان   اإلقليمية والاولية

  دددددا السددددااس مدددددن  نار مددددن  دددددا  دددددا    وقدددداا السددددديا الح ددددي    دددددا ايدددددان  لى دددد  و الدددددة األنادددداء العراقيدددددة )وا (:

م  دددددا  ددددد ري  العدددددرا  الجايدددددا  مثدددددا ازيدددددارة قااسدددددة الااادددددا  رنسددددديس سلددددد  اباندددددا ولىائددددد  نسددددد ن ر حدددددا ثام مممدددددا

ال دددددد ريخا اددددددالمرجع الدددددداينا األ لدددددد  سددددددماحة اإلمددددددا  السيسدددددد انا )اا   لدددددد  الددددددوار (  ددددددا النجدددددد  األشددددددر  

 قاا  ن يحل سل  ن  قار .

ميددددددة والاوليددددددة ممددددددا اا  لدددددد   ن و ددددددااع   ددددددا مشدددددداسا   ددددددا  للعددددددال   جمددددددع اسدددددد عااة العددددددرا  لم ان دددددد  اإلقلي

المنفىددددددة غدددددداار  مرحلددددددة المددددددواجس وال خو ددددددا  مددددددن الواقددددددع العراقددددددا  والن ىدددددداا  ددددددوب مرحلددددددة  ددددددرا   

اإليجاايدددددددا  والنفدددددددب  ادددددددالعرا  نحدددددددو الزاسدددددددار والسدددددددب  وال سددددددداما ولعدددددددب اور الوسددددددديف  دددددددا الملتدددددددا  

 الخب ية لمحيفي  اإلقليما والاولا .

  ن  تا يا الجواز الل  رونا اعا افبق  اليو .. ال ش 

 شددددد  ايدددددان ح دددددوما  الثندددددين   دددددن  تا ددددديا جدددددواز السدددددتر الل  روندددددا الدددددن   ددددد  افبقددددد   السدددددومرية نيدددددوز/

 اليو .

 و  لنددددددددد  وزارة الااخليدددددددددة  اليدددددددددو  الثندددددددددين  سفدددددددددب  الجيدددددددددا الثالدددددددددث مدددددددددن جدددددددددواز السدددددددددتر الل  روندددددددددا.

محّمدددددا شددددديا  السدددددواانا يت ددددد ا مشدددددرو  الجيدددددا وجددددداء  دددددا الايدددددان الح دددددوما  سن  رئددددديس مجلدددددس الدددددوزراء 

 ( مزايا .٢الثالث من جواز الس تر األل  رونّا ا )

م غيددددددر  ع مدددددداة  الميددددددا ومددددددن سددددددنل المزايددددددا احسددددددب الايددددددان   ددددددنع الجددددددواز اإلل  رونددددددّا ادددددد  ل  الموا ددددددتا  الم 

نددددددّا و ددددددا  الحاجددددددة الىاالددددددة لل ب ددددددب وال زويددددددر  وس  مدددددداا الافاقددددددة الوفنيّددددددة ح ددددددرام إل دددددداار الجددددددواز اإلل  رو

 للم س مس ا  الورقيّة )الس نساخا ( وال ورة الشخ يّة .

جمددددددا الوقدددددد  المفلددددددوب مددددددن المددددددوافن ااخددددددا م  ددددددب س دددددداار الجددددددوازا  والفاا ددددددة والسدددددد ب  ل   مددددددا  ن  م 

( اقيىدددددددة  وي م دددددددن للمدددددددوافن ال ىددددددداي   لددددددد  الجدددددددواز  ادددددددر ال فايدددددددق اإلل  روندددددددّا للموا ددددددد  ٤١ي جددددددداوز الددددددد )

 الن يّة .

ا   دددددو ر  خامدددددة ) و ددددديا الجدددددواز اإلل  روندددددّا سلددددد  المندددددزا( للمدددددوافنين الدددددراغاين االسددددد تااة مدددددن سدددددنل  مددددد

ٌ   دددددا من مدددددة الفيدددددران المدددددانّا ) عدددددر  ( المسدددددزولة الي ددددداوالخامدددددة   و شدددددار الايدددددان الددددد   ن  سدددددنا الجدددددواز م 

  ن ا  ماا و  ني  وثائق الستر .

و دددددددااع الايدددددددان  ي م دددددددن لحامليددددددد  المدددددددرور  ادددددددر الاواادددددددا  اإلل  رونيّدددددددة  دددددددا المفدددددددارا  اون الوقدددددددو   دددددددا 

فدددددوااير الجدددددوازا  اعدددددا اليدددددو   وي سدددددّما الح دددددوا  لددددد  سدددددما  الددددداخوا لددددداوا العدددددال  إلم انيدددددة ال حى دددددق مدددددن 

 التنيّة .موثوقي   األمنيّة و

 

https://www.ina.iq/179844--.html
https://www.ina.iq/179844--.html
https://www.alsumaria.tv/Entity/44809/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%88/ar/
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  بو  يراسا السواانا: و لنا ال  فريق ي اا ي ون مساواام 

 ادددددا  ز دددددي  ائددددد ب  الوفنيدددددة ايددددداا  دددددبو   يدددددو  الثندددددين  ا مددددد  الددددد  رئددددديس الدددددوزراء الحدددددالا  شدددددتق نيدددددوز/

 د شيا  السواانا  محنرا سيال  ا الوق  نا   من  ن الو وا ال  فريق مساوا.

سلددددد  السدددددواانا  افلعددددد   ليمدددددا و الدددددة شدددددتق نيدددددوز    ندددددا نفمدددددا  ن  وقددددداا  دددددبو   دددددا رسدددددالة اعدددددث امدددددا

نعدددددي   دددددا  دددددرا   مدددددن مسددددد ىر    دددددرس  يددددد  متددددداسي  الايمىرافيدددددة وماددددداا  العاالدددددة وحىدددددو  الموافندددددة ال دددددا 

 ىدددددو   لدددددد  المسددددداواة  واعددددددا  ملندددددا الددددددازوب إلسدددددىاف الن ددددددا  الددددداي  ا ور  والسددددددعا إلنشددددداء ن ددددددا  سياسددددددا 

لبسددددد  الددددد  فريدددددق ي ددددداا ي دددددون مسددددداواام اسددددداب ال ثيدددددر مدددددن العىادددددا  ال دددددا   ااا .و دددددااع   و دددددلنا اليدددددو 

 عيدددددق اسددددد مرار العمليدددددة السياسدددددية وال دددددا مدددددن المت دددددر  ان   دددددا الددددد  انددددداء اولدددددة الح ددددد  الرشددددديا و دددددنليا 

العىاددددددددددا  و حىيددددددددددق المسدددددددددداواة للمددددددددددوافنين والمياددددددددددة للددددددددددوفن وس ددددددددددبء سدددددددددديااة الىددددددددددانون واسدددددددددد ىبا 

ا الشددددددعب العراقددددددا ال ددددددري  ثى دددددد  االعمليددددددة السياسددددددية ومددددددا الح جاجددددددا  الىااء .و اددددددا   ددددددبو    لىددددددا  ىدددددد

ال دددددددا  عراددددددد  للىمدددددددع  2019و خرسدددددددا ان تاادددددددة  شدددددددرين  دددددددا   2011السدددددددلمية ال دددددددا ادددددددا   مندددددددن  دددددددا  

واس شددددددما خبلمددددددا المئددددددا  وجددددددرح اسل  مددددددن شددددددااانا ادددددداون وجدددددد  حددددددق والعددددددزو  ال ايددددددر  ددددددن المشددددددار ة 

 لثىة  ومع نل   منا  اارقة  ما  حث  ل  ال  يير المفلوب . ا الن خااا  سل اليا  ل   ىاان ا

و  ددددددا   نحددددددن نددددددر   ن دددددد  معددددددرو   ددددددن   نددددددزاس    وااار  دددددد  ال تددددددوء  اددددددان  ددددددولي   وزارا  سددددددااىة  ونحددددددن 

 اا مين ل   ونىار  عواة ال رو  المحيفة ا   .

 

 ’الناقا الوفنا’العرا  ياحث مع ال حاا األورواا ر ع الح ر  ن 

احدددددث وزيدددددر  النىدددددا رزا  محيددددداس السدددددعااو   مدددددع سدددددتير  ال حددددداا األوروادددددا لدددددا  العدددددرا   ددددديب نددددداس نيدددددوز/ 

          اريول والو ا المرا ق ل   جملة من الىاايا والملتا   يما يخص قفا  النىا.

(   نددددد    ددددد  2023 نار  6و وادددددا الم  دددددب ال بمدددددا لدددددوزير النىدددددا  دددددا ايدددددان  لىددددد   نددددداس  نسدددددخة منددددد   )

خدددددددبا اللىددددددداء احدددددددث    دددددددا   ال عددددددداون وال نسددددددديق ومجدددددددال  الشدددددددرا ة الاوليدددددددة ادددددددين العدددددددرا  واوا ال حددددددداا 

     األورواا  ا ميااين النىا  ا ة ومساحا  العما المش ر  امن ال نمية الق  ااية .

و اددددددا  الايددددددان   ن  اللىدددددداء  فددددددر  سلدددددد   سميددددددة ر ددددددع الح ددددددر األورواددددددا  ددددددن الناقددددددا الددددددوفنا واددددددرورة 

ق شدددددروف السدددددبمة  دددددا الفيدددددران وحلحلدددددة  ا دددددة المشدددددا ا  مدددددا  سدددددنا الملددددد  الممددددد  لسددددد عااة الثىدددددة  مدددددا   فايددددد

     الاوا األورواية والعال  اجمع ا ىنية و فوير الخفوف الجوية العراقية .

و ددددددااع الايددددددان   مددددددن جانادددددد   شدددددداا سددددددتير ال حدددددداا الورواددددددا االدددددداور ال ايددددددر الددددددن  ياددددددفلع ادددددد   الددددددوزير 

 فددددددددوير متا ددددددددا وقفا ددددددددا  النىددددددددا والنمددددددددو  ا تعيددددددددا وسنجدددددددداز المشدددددددداريع الم وقتددددددددة وحر دددددددد   لدددددددد  

   والشرو  اخفف ومشاريع  خر  جاياة .
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 اار ال  ب والمخفوفا   ا ا ااا..  ل   ا  من ال راث

ليسددددد  مجدددددرا حادددددر  لددددد  ور   ادددددا  ددددداري  أل  دددددار  ندددددار  فريدددددق  ل  الاددددداحثين  نمدددددا  سددددد ا  نيدددددوز  رايدددددة/

 لددددددددد  مدددددددددر الع دددددددددور  سنمدددددددددا المخفوفدددددددددا  العراقيدددددددددة المحتو دددددددددة  دددددددددا اار ال  دددددددددب العدددددددددرب والمسدددددددددلمين 

 والمخفوفا   ا ا ااا.

وقالدددددد  ممددددددا  ددددددزاا  مدددددداير قسدددددد  الوثددددددائق  ددددددا الدددددداار: لدددددداينا  قددددددا  السددددددجب  العثمانيددددددة جميعمددددددا اال دددددداري  

سجريددددددة موااددددديع  مخ لتددددددة حسددددددااا  ا دددددداو  فددددددب   ٢٣٢٥المجدددددر    قددددددا  سددددددجا  ثمددددددانا لددددداينا  ددددددا  ددددددا 

سدددددااا   ثمانيدددددة قايمدددددة محتو دددددة  دددددا  دددددناايق   دددددا  دددددناو  مثاددددد   ليددددد   رقدددددا  م سلسدددددلة ونلددددد  زوا  ح

 ل ا  سما  لينا الو وا سل  الملتا  .

للنمددددددب  نجدددددد  مجمو ددددددة اار المخفوفددددددا  مددددددن الاددددددرر   العرا رغدددددد   ىددددددوا مددددددن الحددددددروب و عددددددر   ثددددددار

 . 2003ح    ناما  عر  الم ح  الوفنا للنمب سثر التوا  ال ا اج اح  العرا  اعا  ا  

ل دددددن العايدددددا مدددددن سدددددنل المخفوفدددددا    دددددااما ال لددددد  سثدددددر  عرادددددما للرفوادددددة اعدددددا نىلمدددددا سلددددد  مواقدددددع اايلدددددة 

 .ممراا اسثار خو ا  ليما من الوقو   ا  يا 

  لتددددا مددددن المخفوفددددا   مثددددا  نو ددددا ثىا يددددا سددددائب   مددددا سنددددا   دددداا  ايددددر مددددن الرقددددع الخفيددددة 47 حتدددد  الدددداار 

 واللوحا  الم  واة ا يا   اار الخفافين العرب و األجانب.

واددددددا   مددددددن خاددددددرا   وروايددددددة  شددددددر   اار المخفوفددددددا  العراقيددددددة  ددددددا مممددددددة  ددددددرمي  سددددددنل المخفوفددددددا  

 ال ا  عوا لىرون خل .

سددددددا ة  ددددددا ال حددددددوا  اعددددددا نلدددددد  يددددددرق  الملدددددد  اىلدددددد   48 اددددددا   مليددددددة ال ددددددرمي  اددددددال عىي  اواددددددع الوثددددددائق 

  مراحا م عااة  خر .الر اص  ل   ا 

العدددددداا  والمدددددداء الىا ددددددا  يشددددددما المدددددداء  ال ن يدددددد  المددددددائا وقالدددددد  ناسددددددا  ااددددددا مايرة مر ددددددز حتدددددد  الوثددددددائق:

ل ددددددر  سخددددددرا  الحمواددددددة الموجددددددواة  يمددددددا واال ددددددالا  ح ددددددا الورقددددددة  لدددددد  الملددددددا الىا ددددددا  الددددددن  يحددددددا   

  ل  ايموم ما لماة  فوا .

و ادددددا  : جمددددداز العجيندددددة سدددددو  ادددددارة  دددددن  جيندددددة نخلدددددف معمدددددا ميدددددال وقادددددا غسدددددلما االمددددداء نىدددددو  ا ن يتمدددددا 

  فايع مدددددا الخفدددددوة الثالثدددددة سدددددا ال دددددرمي  االيدددددا حاليدددددا   ثدددددر االمدددددااة ال دددددم ية  دددددرم  امدددددا الورقدددددة و عدددددوا سلددددد

 ملندددددا  دددددرمي  يددددداو  المدددددواا المسددددد خامة ادددددال رمي  سدددددا مدددددواا الدددددور  الياادددددانا فاعدددددا سدددددنا غيدددددر م دددددو ر  دددددا 

العدددددرا  يددددد   اسددددد يراال مدددددن الخدددددار  مدددددع  دددددم  ال يلدددددوزا وسدددددنا  ادددددارة  دددددن اددددداوار اعدددددا ال دددددرمي  يعددددداا السدددددجا 

 قمنا ا رقيمما.مرة  خر  حسب ال تحا  ال ا 

 

 

 

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82&contentId=1602864
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A8%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1&contentId=1602864
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 شرفة  رابء  علن المااشرة اخفة الن   من شعاان

ا لنددددد  قيدددددااة شدددددرفة  دددددرابء المىاسدددددة  اليدددددو  الثندددددين  الاماشدددددرة االخفدددددة المنيدددددة الخا دددددة   /التدددددرا  نيدددددوز

 ازيارة الن   من شعاان.

المااشدددددرة االخفدددددة المنيدددددة وقددددداا مددددداير ا دددددب  الىيدددددااة  المىدددددا  احسدددددان السدددددا   للتدددددرا  نيدددددوز  انددددد  :  مددددد  

 الخا دددددددددددددة ازيددددددددددددددارة الن ددددددددددددد  مددددددددددددددن شدددددددددددددعاان اعددددددددددددددا م دددددددددددددااقة وزيددددددددددددددر الااخليدددددددددددددة  ليمددددددددددددددا .

واادددددا   حيدددددث ااشدددددر  الىدددددوا  المنيدددددة  دددددا المحا  دددددة والىدددددوا  الاددددديتية مدددددن وزار دددددا الدددددا ا  والااخليدددددة 

  ددددددددددددددا مماممددددددددددددددا ل ددددددددددددددامين الزيددددددددددددددارة وامشددددددددددددددار ة الجمددددددددددددددا السدددددددددددددد خاار  والىددددددددددددددوة الجويددددددددددددددة .

بء المىاسدددددددة  عفيدددددددا الددددددداوا  الرسدددددددما يدددددددوما الثبثددددددداء واألراعددددددداء امناسددددددداة زيدددددددارة ا لنددددددد  محا  دددددددة  دددددددرا

 الن   من شعاان.

 مليون اينار..  ش يا لجنة  حىيق  اجلة 011خسائر حريق المننرية  جاوز  ال 

م دددددار مفلدددددع  الثندددددين  االسددددديفرة  لددددد  حريدددددق اندددددالع  دددددا مى رادددددا  معادددددر ا ددددداا  و الدددددة المعلومدددددة اإلخااريدددددة/

 الحاوا  شر  ايال . المننرية

وقددددداا الم دددددار  دددددا حدددددايث لددددد / المعلومدددددة /  ان   دددددر  الدددددا ا  المدددددانا نجحددددد  مدددددن اح دددددواء حريدددددق  ايدددددر  دددددا 

 ااائع ومواا مس وراة  ا ساحة خارجية قرب معار المننرية الحاواية شر  ايال  .

ة  حىيددددددق مليددددددون اينددددددار   ل  ددددددا الدددددد  ان   شدددددد يا لجندددددد 100و اددددددا    ن  الخسددددددائر   ددددددا الدددددد  ا ثددددددر مددددددن 

 سنوا  . 5 اجلة للوقو   ل  اسااب الحريق الن  يعا الوا من نو   منن 

واشدددددار الددددد  ان  سدددددر ة  تا دددددا  دددددر  الدددددا ا  المدددددانا واسدددددناا المدددددانيين مدددددن سدددددائىا المر ادددددا  اسدددددمم   دددددا 

 اح واء الموق  و ىليا حج  الخسائر المااية .
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 لشراء سيارةمليون اينار  01م ر   راقا ح وما يمنا  مويا 

مليددددددون  60  لددددددن م ددددددر  النمددددددرين السددددددبما الح ددددددوما  يددددددو  الثنددددددين   ددددددن  مويلدددددد  مالدددددد   شددددددتق نيددددددوز/

ايندددددار لشدددددراء سددددديارة   يمدددددا ا دددددا ان  مويدددددا مرااحدددددة شدددددراء السددددديارة  شدددددما جميدددددع المدددددوافنين مدددددن المدددددوفنين 

 وغير الموفنين  ا الم ر .

شدددددتق نيدددددوز ان  الم دددددر  ااشدددددر ا مويدددددا وقددددداا معددددداون مددددداير الم دددددر   مددددداا رسدددددن  دددددا حدددددايث لو الدددددة 

مرااحددددددة شددددددراء السدددددديارا  للمددددددوافنين  ا ددددددة مددددددن المددددددوفنين وغيددددددر المددددددوفنين  ددددددا الم ددددددر  و حددددددا ا لدددددد  

مليددددددون اينددددددار   ماينددددددا ان  الم ددددددر  يىددددددو  اددددددا ع المالدددددد  مااشددددددرة الدددددد   دددددداحب السدددددديارة ال ددددددا يددددددراا  60

 شرازسا من قاا الزاون  .

 تيدددددا واحدددددا او ا ثدددددر مدددددن مدددددو تا الاولدددددة  لددددد  ان يعدددددااا ان دددددا   واادددددا  ان  فالدددددب ال مويدددددا  ليددددد   ىددددداي 

  ا ا الرا ب اع  الىسف الشمر  او ا ثر .

سدددددددنوا  للمدددددددوفنين  دددددددا  7واشددددددار الددددددد  ان  سدددددددنوا  سددددددااا  مويدددددددا مرااحدددددددة شددددددراء السددددددديارا  حددددددداا ادددددد  

%   ل  ددددددددا الدددددددد  ان 4سددددددددنوا  مددددددددن غيددددددددر المددددددددوفنين وان المرااحددددددددة ) التائدددددددداة( سدددددددد  ون  6الم ددددددددر  و

  اما . 18ب ال مويا يجب ان ليىا  مرل  ن  فال

وسددددددو اوا م ددددددر  ح ددددددوما اسددددددبما وااشددددددر خددددددبا  ددددددا   2012و  سددددددس م ددددددر  النمددددددرين السددددددبما  ددددددا 

  امنا قرو  وسل  للموافنين والمو تين و ق اليا  واوااف 2018

 الاولر يعاوا الر تا   ا اور  ا ال تاح والحارثية

الدددددداولر األمري ددددددا مىااددددددا الدددددداينار العراقددددددا  اليددددددو  الثنددددددين   ددددددا ار تعدددددد   سددددددعار  ددددددر   /التددددددرا  نيددددددوز

 الاور ة الرئيسية االعا مة ا ااا

 156800وسددددددجل  اور دددددد ا ال تدددددداح والحارثيددددددة المر ددددددزي ين  ددددددا ا ددددددااا  ددددددااح اليددددددو   سددددددعر  ددددددر  الدددددد  

  اولر. 100اينار ل ا 

ااألسدددددوا  المحليدددددة  دددددا ا دددددااا  حيدددددث ٕالددددد  اعن اسدددددعار الايدددددع والشدددددراء ار تعددددد  اددددداورسا  دددددا محددددداا ال دددددير ة  

 اولر. 100اينار ل ا  156000اينار  اينما ال    سعار الشراء  158000ال  سعر الايع 
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 الجرا ا  اإلسرائيلية  ما  ثبث شىق س نية للتلسفينيين االىاس

 سدددددددام  الجرا دددددددا  اإلسدددددددرائيلية ثدددددددبث شدددددددىق سددددددد نية لتلسدددددددفينيين  دددددددا حدددددددا واا  الجدددددددوز روسددددددديا اليدددددددو /

 شخ ا. 18االىاس  ان يىفنما 

يددددد  ا سدددددنا مدددددع  مايدددددا وزيدددددر األمدددددن اإلسدددددرائيلا سي مدددددار ادددددن غتيدددددر امدددددا  المندددددازا غيدددددر المرخ دددددة االىددددداس 

الشددددددرقية   يمددددددا فالددددددب سياسدددددديون سسددددددرائيليون رئدددددديس الددددددوزراء انيددددددامين ن نيدددددداسو ا قالددددددة اددددددن غتيددددددر  جددددددراء  

    ساا  ا شعاا الح جاجا .

 0101ميثا  ح وما  الحياا المناخا د ان راشا يشما  وقيع 

نائدددددب رئددددديس اولدددددة اإلمدددددارا   رئددددديس مجلدددددس الدددددوزراء  حدددددا   اادددددا  الشدددددي  د شدددددما  سددددد ا  نيدددددوز  رايدددددة/

 دددددددا اولدددددددة اإلمدددددددارا   2050ادددددددن راشدددددددا  ا م  دددددددو   الثندددددددين   وقيدددددددع ميثدددددددا  ح ومدددددددا  الحيددددددداا المنددددددداخا 

 العراية الم حاة.

   ن سدددددددنل الخفدددددددوة  ال دددددددا جددددددداء   لددددددد  سدددددددام  اج مدددددددا  مجلدددددددس وا ون دددددددر  و الدددددددة  ناددددددداء اإلمدددددددارا   

  مدددددن خدددددبا   امدددددا 2050احلدددددوا  دددددا   الحيددددداا المنددددداخا ل حىيدددددق اإلمدددددارا  الدددددوزراء  يددددد  ا  دددددا سفدددددار جمدددددوا

الخفدددددددف مدددددددع مسددددددد ما ا  المسدددددددار الدددددددوفنا للحيددددددداا المنددددددداخا  الدددددددن   ددددددد  سفبقددددددد  ادددددددمن الددددددداورة السدددددددااعة 

 والعشرين لمز مر األفرا  لب تاقية اإلفارية ل م  الم حاة اش ن   ير المنا .

ال  يددددددددر  ممثلددددددددة اددددددددوزارة اإلمددددددددارا  العرايددددددددة الم حدددددددداة ح ومددددددددة و حىيىددددددددا للمسدددددددد ما  الفمددددددددوح   سدددددددد عما

وح وما  سمددددددارا  الاولددددددة السددددداع ا عدددددداون  عدددددداا  اددددددمن محددددداور  خفدددددديف ومواءمددددددة وا اددددددا  المنددددداخا والايئددددددة

 لددددد  ال ندددددو     يدددددر المندددددا  نمدددددل ال ميدددددز  دددددا  نتيدددددن وم ااعدددددة ماددددداارا  وسجدددددراءا  ال ختيددددد  مدددددن  ددددداا يا 

الايولدددددددددوجا والايئدددددددددة واألمدددددددددن الايولدددددددددوجا وال دددددددددحة العامدددددددددة  لادددددددددمان  حىيدددددددددق الزاسدددددددددار الق  ددددددددداا  

 والج ما ا.

واندددددداءم  لدددددد  الميثددددددا   وامددددددا  ا دددددد  جمددددددوا الاولددددددة  ددددددا  ختيدددددد  حدددددداة  دددددداا يا  ال  يددددددر المندددددداخا و عزيددددددز 

  معدددددد  امددددددا  الو ددددددوا سلدددددد  الريددددددااة العالميددددددة واإلقليميددددددة   علددددددن اليددددددو  ح ومددددددا  اإلمددددددارا  قددددددارا  ال  يدددددد

السدددددداع ااسدددددد مرارسا  ددددددا الل ددددددزا  ا حىيددددددق الفمددددددوح المندددددداخا المعلددددددن  ندددددد   ددددددا المسددددددار الددددددوفنا للحيدددددداا 

المندددددداخا  و ىريددددددر المسدددددداسما  المحددددددااة وفنيددددددا مددددددن خددددددبا  فددددددوير خفددددددف  مددددددا وسياسددددددا  واسدددددد را يجيا  

 ناخا  ا قفا ا  النىا والاناء وال نا ة وغيرسا من الىفا ا  الس را يجية.للعما الم
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س بح ن ا  ال ىا ا:  ساو  حاس  اترنسا مع اس مرار النىا  امجلس الشيو  وم اسرا  

 حاشاة مر ىاة الثبثاء

 سددددددد مر المناقشدددددددا  حدددددددوا مشدددددددرو  س دددددددبح ن دددددددا  ال ىا دددددددا  دددددددا  رنسدددددددا اإلثندددددددين امجلدددددددس  /٣٥ دددددددرانس 

الشددددديو    دددددا وقددددد   حشدددددا النىاادددددا  العماليدددددة قواسدددددا  املدددددة  دددددا المعر دددددة ادددددا مشدددددرو  الدددددرئيس سيمانويدددددا 

مددددددا رون  سن سدددددد ن   الثبثدددددداء م دددددداسرا  اددددددخمة وساددددددرااا  قاالددددددة لل مايددددددا س شددددددما قفا ددددددا  اسدددددد را يجية  

 مراسنة  ل   شا الابا  إلجاار الح ومة  ل  ال راجع  ن سنل الخفة.

سن  ددددددن    س ددددددبح ن ددددددا  ال ىا ددددددا ليددددددة  ددددددا  رنسددددددا قواسددددددا  املددددددة  ددددددا معر  مددددددا ادددددداالنىااددددددا  العما  حاددددددر

الثبثدددددداء م دددددداسرا  اددددددخمة وساددددددرااا  قاالددددددة لل مايددددددا  ددددددا قفا ددددددا  سسدددددد را يجية  مراسنددددددة  لدددددد    عفيددددددا  

 مر النىاشدددددا  حدددددوا ندددددص المشدددددرو  الالدددددا إلرغدددددا  الح ومدددددة  لددددد  ال راجدددددع  دددددن مشدددددرو ما   دددددا وقددددد   سددددد

 دددددا مجلدددددس الشددددديو .ومن الاندددددوا الرئيسدددددية  دددددا اإل دددددبح الدددددن  يع دددددز  الدددددرئيس سيمانويدددددا مدددددا رون سقدددددرارل  

 امددددددددا  وسددددددددا النىفددددددددة ال ددددددددا   ر ددددددددز  ليمددددددددا  64 امددددددددا حاليددددددددا سلدددددددد   62ر ددددددددع سددددددددن ال ىا ددددددددا مددددددددن 

الترنسدددددديين  لدددددد   وحمددددددا مشددددددرو  الىددددددانون المفددددددروح للاحددددددث  ددددددا مجلددددددس الشدددددديو   مبيددددددين الح جاجددددددا .

 النزوا سل  الشار  و ثار مناقشا   اخاة  ا الجمعية الوفنية.

 دددددددا المىاادددددددا  ر اددددددد  الح ومدددددددة ح ددددددد  اسن ال راجدددددددع  دددددددن مشدددددددرو ما  لددددددد  الدددددددرغ  مدددددددن خمسدددددددة  يدددددددا  

اح جاجددددددا  ن مدددددد    يمددددددا  و ددددددا  النىااددددددا  الثمددددددانا الرئيسددددددية وخمددددددس من مددددددا  شدددددداااية ااددددددنا  ددددددا مددددددا 

 من  جا سرغا  الح ومة  ل  ال خلا  ن خف ما. اوسعما لشا الالا الثبثاء

يناير/ دددددددانون الثدددددددانا حدددددددين  ح ددددددد   31و سدددددددع  النىاادددددددا  لحشدددددددا  ددددددداا مدددددددن المح جدددددددين يتدددددددو    ددددددداسرا  

مليدددددون  ح ددددد م  الجمعيدددددا  النىاايدددددة. و وقدددددع م ددددددار  5 2مليدددددون مشدددددار   لىددددداء   ثدددددر مدددددن  27 1الشدددددرفة 

 لتددددددا  ددددددا  90سلدددددد   60الشددددددوار  ايددددددنم  مليددددددون م  دددددداسر سلدددددد   4 1و 1 1 ددددددا الشددددددرفة نددددددزوا مددددددا اددددددين 

 ااريس.

 ق ل  016 لتا و 60 راوغان:  اا احايا الزلزاا ار تع سل  

  لددددددن الددددددرئيس ال ر ددددددا رجددددددب فيددددددب  راوغددددددان اليددددددو  الثنددددددين  ددددددن ار تددددددا   دددددداا اددددددحايا  روسدددددديا اليددددددو /

 ق ل . 104 لتا و 46 اراير سل   6الزلزاا المامر الن  ارب  ر يا  ا 

 لددددد  مندددددزا مسددددداق  100 سدددددا نا سدددددو نىدددددا ن ددددد  مليدددددون ندددددا  سادددددا ا مدددددن الزلدددددزاا  سلددددد  وقددددداا  راوغدددددان: 

 ال نع  ا غاون شمرين .

و اددددددا   راوغددددددان:  لددددددن نعددددددر  السدددددد ون والراحددددددة  سلدددددد   ن  عددددددوا الحيدددددداة سلدددددد  فايع مددددددا  ددددددا المنددددددافق 

 المن واة االزلزاا جنواا  ر يا .

https://www.france24.com/ar/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7/20230303-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D9%8A-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A8-%D9%8A%D9%88%D9%85-7-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B6%D8%AF-%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF
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