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  سمه تعالي ب

  شمسي  1401چهارمين  هفته نامه  اقتصادي كربالي معلي و عراق در `

  اتاق تجارت كربال خواستار حمايت هاي دولت براي واردات 

 و شهروند از خود حمايت به خواست فدرال دولت از عواد عابد صاحب زمان كربال بازرگاني اتاق رئيس 
 مواد با داخلي بازار از حمايت براي لزوم صورت در واردات  براي را خود تصميمات تا دهد ادامه عراقي بازرگان
 رزاق با ديدار از پس اي بيانيه در فروردين  29 عبدالعواد.كند اجرا جات ميوه و سبزيجات مصرفي، كاالهاي غذايي،

 مورد را غذايي امنيت موضوع مطهرامام حسين (ع) اعالم نمود  مطهر حرم عمومي دبيرخانه مشاور الطايي علي
 اين حل براي  اقداماتيمواجه و  غذايي مواد قيمت افزايش با  حاضر حال در عراقي شهروندو  داديم قرار بررسي
گفتني است بر اساس اقانون عراق  دولت تنها وارد كننده آرد در كشور است و اعالم ميشود .شود انجام بايد بحران

  خصوصي مرتفع خواهد شد.  تا دو ماه ديگر منع واردات آرد توسط بخش

  .داد خبر قعرا در اوتيسم به مبتال كودكان درماني پيشرفته مركز بزرگترين افتتاح زمان از حسيني قدس آستان

 سينيح قدس آستان: داشت اظهار حسيني قدس آستان به وابسته اوتيسم به مبتاليان درمان مركز مدير  
 مراكز مبودك با عراق كشور اينكه ويژه به. است بوده پيشتاز اوتيسم به مبتال كودكان از پشتيباني و حمايت در

 رمانيد تخصصي مركز ده حسيني قدس آستان تاكنون: افزود عباس اسامه دكتر.روبروست زمينه اين در تخصصي
 ستانآ درماني مراكز در عراق مختلف شهرهاي از كودك هفتصد از بيش و است نموده افتتاح را اوتيسم به مبتاليان

 در درماني مركز بزرگترين آينده ماه تا است اميد. كنند مي سپري را آموزش و درمان مراحل حسيني قدس
  .شود افتتاح كربال استان در خاورميانه

 هزينه سفر يك خانواده 4 نفره 40 ميليون تومان!/ سفر به كربال را الكچري نكنيد

 

ميليون تومان و در  3عاليات در ايام عادي حدود  هزينه بليت انفرادي سفر به عتبات 1400در سال  
هاي رسمي كه زير نظر ميليون تومان بود اما از زمان آغاز اعزام كاروان 5مناسبتي مانند اربعين حسيني حدود 

سازمان حج و زيارت هستند، اين هزينه افزايش قابل توجهي داشته است به طوري كه حداقل قيمت بليت رفت و 
به .رسدميليون تومان نيز مي 10تا  9شود و به حدود ميليون تومان آغاز مي 5ران به نجف از برگشت براي ته



                                                                                                                       

 

در حالي كه با قيمت 	ميليون تومان آب ميخورد 40تا  20نفره بين  4عبارت ديگر هزينه بليت براي يك خانواده 
، هزينه تمام شده بليت آن هم افزايش زيادي داشته) 99و  98هاي سال گذشته ( كه البته آن هم نسبت به سال

هاي رسمي و قانوني نيز تشرف زائران به عتبات با كاروان.ميليون تومان بود 20ها يا روزهاي پرازدحام در مناسبت
هزار تومان متغيير است كه تفاوت آن در كيفيت هتل  500ميليون و  9 	ميليون تا 7روز از  8شب و  7براي 

ميليون تومان هزينه در بر دارد اما آيا  38تا  28نفره بين  4 	براي يك خانوادههاست بنابراين سفر به عتبات 
 همه ممكن است .پرداخت اين هزينه براي 

 شرط عبور مسافران از مرز عراق چيست

نوشت، در روزهاي اخير اخباري در رابطه با باز شدن مرزهاي زميني عراق و امكان ورود مسافران و  ايسنا  
) تردد در مرزهاي زميني 1398زائران به اين كشور مطرح شده است، در حالي كه از زمان شيوع كرونا (پايان سال 

سخنگوي گمرك ايران در  اهللا لطيفي سيدروح.تردد داشتند متوقف شده بود و فقط افراد با شرايط خاص امكان
اين رابطه توضيحاتي ارائه كرد و گفت كه در زمان شيوع كرونا كه تردد در مرزهاي زميني با عراق متوقف شد، 

ها فقط امكان صدور ويزا و عبور براي افراد با شرايط خاص مانند كساني كه شاغل هستند، طالب، خانواده ديپلمات
ي هاتوانستند از مرزهاي زميني به عراق وارد شوند و حتي در مناسبدانشجويان وجود داشت. اما ساير افراد نمي و

شد. اما طي مذاكرات اخير، ويزاي فرودگاهي براي مسافران و زائران ايراني كه از مسير مذهبي اين تردد انجام نمي
شده است و همچنان تردد از مسير زميني نياز به اخذ رواديد  اند، مهياهوايي قصد سفر به عراق و عتبات را داشته

ورود به عراق از مسير زميني نياز به اخذ رواديد از اماكن  به گفته وي،.از اماكن كنسولي عراق در ايران دارد
اديد وديپلماتيك و كنسولي عراق در ايران دارد و فقط در مسير هوايي لغو رواديد شده است. مسافراني كه داراي ر

لطيفي با بيان اينكه .توانند از چهار مرز ايران با بخش عربي اين كشور با شرايط تعيين شده تردد كنندهستند، مي
هاي اخير با داشتن تست پي سي آر و كارت واكسن كرونا، هر زائر يا مسافري كه داراي رواديد عراق باشد، مثل ماه

عراق اقدام كند گفت: تغيير در رويه صدور ويزا و تعداد آن به دولت تواند از مرزهاي چهارگانه براي ورود به مي
گردد؛ بر اين اساس افرادي كه داراي رواديد هستند، مانند قبل هاي اين كشور در ايران برميعراق و نمايندگي

وي .ردد كنندهاي بهداشتي تتوانند از چهار مرز مهران، شلمچه، چذابه و خسروي با ارائه ويزا و رعايت پروتكلمي
هاي الزم، صدور وگوهاي مقامات ايراني و عراقي و فراهم شدن زيرساختابراز اميدواري كرد كه در راستاي گفت

 .ويزا به زوار ايراني كه قصد زيارت عتبات عاليات را از مسير زميني دارند فراهم شود

  استاندار  آغاز برداشت گندم  در كربال با حضور



                                                                                                                       

 

 طابيالخ نصيف نظر زير و كربال استان غرب صحرايي منطقه در جو و گندم محصول برداشتفروردين  30  
 كربال استاندار. شد آغاز كربال در كشاورزي تعاوني هاي انجمن محلي اتحاديه رئيس الكرائتي حمد وليد واستاندار 

 است فيكي و كمي نظر از كشاورزي توسعه زمينه در پيشرفته هاي استانداري از يكي امروز  استانداري كرد تاكيد
 ايه سال در و عالئمي  است بوده كشور در توليد سطح ارتقاي در كيفي جهش شاهد گذشته سال چند طي كه

 كه است شده محقق فراوان هاي تالش نتيجه در امر اين دهد مي نشان كه است رسيده استانداري به گذشته
 بهره مورد كه  كشاورزي قراردادهاي از بسياري و كرده آسان را واقعي كشاورزان به كشاورزي قراردادهاي انعقاد

صريح ت نيز محلي اتحاديه رئيس الكرائتي حمد وليدرا مجددا  تكرار و اجرا نكرده است . اند نگرفته قرار برداري
 غازآ را محصول برداشت روند  كربال استاندار از نمايندگي به محلي دولت حمايت با كربال كشاورزي ادارهنمود 
 براي  تن هزار 140 انتظار مورد مقدار با) هكتار 124000( كشت زير سطح براي طرح كل بيانگر كه است كرده
 مهدي مهندس . است بازرگاني وزارت بخشنامه طبق طرح از يخارج و يداخل محصول دريافت شامل و جاري سال

 وزارت سيلوهاي به عرضه براي شده بيني پيش گندم مقادير كرد اعالمنيز  كربالكشاورزي  مدير الجنابي حسن
.گفتني است قيمت هر تن آرد  است شده توزيع فرمانداريها  سراسر در مردم بين) تن 143192( تقريباً بازرگاني

  هزار دينار بر آورد شده است . 750گندم اعم از وارداتي و  توليد داخل  بالغ بر 

  رسيد تن ميليون 3 به گندم كمبود: تجارت وزير

 نت ميليون دو جاري سال در رود مي انتظار اينكه به توجه با كرد اعالم عراق بازرگاني وزير الجبوري الع 
و توافقاتي براي  برد مي رنج جاري فصل در گندم تن ميليون 3 كمبود از عراق شود عرضه بازار بهتوليد داخل 

 ندمگ محصولو بررسي  بازاريابي فصل گذشته، هفتهوي تصريح نموده .است آمده بدست آمريكا از گندم واردات
. كردند دنبال را كار اين جنوبي هاي استان از تعدادي سپسو  شد آغاز المثني استان در 2022 سال در كشور

پيشتر عنوان شده بود عراق مذاكراتي را براي واردات گندم  استراليا در حال انجام دارد و  جنگ روسيه و اوكراين 
 تاثير چنداني به موضوع كمبود آراد در عراق نخواهد داشت.   

  شود مي گرفته تقلبي قاچاق نفت كارخانجات از كار مجوز: زميلي

 الزميلي.داد خبر نفت قاچاق تقلبي هاي آزمايشگاه از كار مجوز لغو زا مجلس اول رئيس نايب الزميلي حكيم  
 و وختس بحران خصوص در وزارتخانه اين مسئوالن با گذشته هفته جلسه تا يم بود نفت وزير ميزبان امروز گفت

 .شود تكميل عقبه -بصره بين لوله خطادامه  همچنين و آسفالت هاي كارخانه، سياه نفت مشتقات قيمت افزايش
 اينبنابر هستيم دولت تشكيل منتظر همچنان ما و كرد ارائه هايي پاسخ مجلس صحن در وزير كرد تصريح وي



                                                                                                                       

 

 پيام و است وزرا ميزبان مجلس افزود وي.است مردم هاي توانمندي حفظ براي اساسي قانون منتخب مجلس
 كندمين ايستادگيدولت  مقامات مقابل ر و آن برابر در  نمايندگان مجلس كه دارد آينده و فعلي دولت به روشني

 اشيمب شهروندان خدمت در اخذ نمايد كه  تصميماتي خواهدمي و كندمي ارزيابي و نظر زير را دولت عملكرد بلكه
 اشتهد مشاهداتي وزيري هر درباره اگر داد ادامه نيست استيضاح مقامي و وزير هر از ميزباني اينكه به اشاره با. وي 
و  كنيممي سؤال وي از دهدمي مجلس به را سؤال و سؤال ميزباني، اجازه كه داخلي نظام و قانون طبق باشيم

  . كندمي برطرف را ابهامات از بسياري نمايندگان مجلس در وزرا حضور كرد خاطرنشان

  وزير دارائي عراق : وضعيت اقتصاد عالي است و  قراداد راهبردي  اقتصادي با آمريكا داريم 

 عنوان  نمود  و كرد توصيف خوب بسيار را كشور مالي وضعيت ارديبهست ماه  4 دارايي، وزير عالوي، ليع  
 لويزيونت  طي مصاحبه اي با  عالوي.شودمي برگزار بغداد در جهاني بانك و پول الملليبين صندوق با هايينشست
 واشنگتن ا،آمريك پايتخت در بزرگ مؤسسات ايرس و جهاني بانك پول، الملليبين صندوق با يداراعالم نمود د  دولتي
 است سفيد كاغذ ويژهب  اصالحات روند از حمايت آن مهمترين كه توافق چندين به كرد خاطرنشانو  بود خوب

 ايتحم تا بود خواهد فطر سعيد عيد از بعد كه دارد وجود بغداد در نزديكي جلسات افزود عالوي .دست يافته ايم 
 روژهپ پيشبردو پيشروي  براي عراق دولت هاي توانمندي تا باشند داشته حضور نيز مستشاران وانجام  فني ها

 يتحما با بويژه جهاني بانك با توافقات اجراي حال در عراق اينكه به اشاره با وي.شود تقويت حركت و اصالحات
 كرد واهيمخ كمك كشورنيروي كار  تقويت به و ايم رسيده خوبي بسيار نتايج به ما تصريح نمود  است فني طرف

يش افزا از ناشي غيرمنتظره سود از استفاده منظور به نمايندگان مجلس به قانوني ارائه حال در وزارتخانه اين و
ت بيان داش وي .است خام مواد قيمتباال رفتن  از آسيب پذير   هاي گروه از حمايت تقويت زمينه درقيمت نفت 

 هامادگيآ كرد تاكيددرصدد اجرا نمودن آن هستيم و  و داريم اقتصادي بعد در بويژه آمريكا با راهبردي توافق يك ما
 كمك  يا حمايت جلب براي هاپروژهو معرفي  ارائه لزوم بر تأكيد با الويع.دارد وجود سطوح همه در همكاري براي

 هيچ يمال حمايت به نيازي ما و است خوب بسيار مالي وضعيت كرد تأكيد فني و فني هايجنبه در يژهبو آمريكا
  . و تنها موضوع كمك هاي فني است  نداريم خاص هاي پروژه براي خارجي هايطرف از يك

  

       دو هزار حادثه آتش سوزي ماهيانه در عراق

 از و كرد تاييد جاري سال در را ماه در سوزيآتش حادثه  2000 ثبت غيرنظامي دفاع رياستفروردين  28
 باحص نواف .داد خبر متخلف هايپروژه كامل تعطيل به اختيار اعطاي و غيرنظامي دفاع قانون اصالح براي هاتالش



                                                                                                                       

 

 ملدستورالع سازي آماده حال در غيرنظامي پدافندمدني عراق ( اتش نشاني )  دفاع اي رسانه كننده ماهنگه شاكر
 پيش برنامه طبق رمضان مبارك ماه برنامه و است فطر عيد طرح با رابطه در شهروندان براي هايي توصيه و ها

 يايمن و پيشگيرانه اقدامات به متعهد ها رستوران از زيادي درصد كرد تصريح ويبيني شده در حال اجرا است 
 به بار دو ها تيم االجراست، الزم حاضر حال در كه 1392 سال 44 شماره غيرنظامي دفاع قانون طبق و نيستند
 مي و شود مي ميل دينار ميليون يك. سقف تا نقدي جريمه آن از پس و دهند مي تذكر متخلف پروژه صاحب

 پروژه كل تعطيلي كرد خاطرنشان وي. شود مي انجام كار آن از پس و كرد تعطيل روز 15 مدت به را پروژه توان
 الكانم بازدارنده و ناكافي غيرنظامي دفاع قانون اينكه به اشاره با و نيست غيرنظامي پدافند اختيارات حيطه در

 وسطمت طور به كرد تاكيد شود انديشيده تدابيري سوزي آتش وقوع كاهش براي بايد و است متخلف هاي پروژه
 حادثه هزار 6 از بيش امسال نخست ماهه سه طي .است شده ثبت سازمان توسط سوزي آتش حادثه 2000 ماهانه
 تربيش حوادث وقوع علت و عنوان نمود است رسانده ثبت به كردستان اقليم جز به كشور سراسر در سوزيآتش
 . است بوده انگاريسهل از ناشي

 كاال  در فرصت  دو ماهه به عراق  12آزادي واردات  

نوع مواد غذايي و خوراكي را صادر كرد؛ فهرستي كه برخي  12وزارت برنامه ريزي عراق مجوز واردات  			 
شبكه هاي اجتماعي عراق واكنش هايي را برانگيخته است.فهرست كاالهايي كه اقالم آن مانند آبجو در رسانه ها و 

-2آبجو -1شوراي نخست وزيري عراق آزاد شده است شامل  72واردات آن با اين مجوز و بر اساس مصوبه شماره 
چيپس -7لبنيات پاستوريزه -6آب معدني -5نوشيدني هاي انرژي زا -4آبميوه ها -3انواع نوشيدني هاي گازدار 

مرغ زنده و نيز پاك  -12تخم مرغ و  -11ماكاروني و رشته  -10نمك طعام -9بستني -8ذرت و سيب زميني 
شده است.انتشار اين فهرست با تاكيد بر مجوز واردات آبجو در صدر ليست كاالها با واكنش هايي در رسانه ها و 

كرده بود كه مجوز واردات مواد غذايي براي  شبكه هاي اجتماعي عراقي همراه شده استدولت عراق پيش تر اعالم
 24تا  1400اسفندماه  24(از  2022مارس  15رفع معضل افزايش قيمت ها و موقتا به مدت دو ماه از تاريخ 

  ) معتبر است.1401ارديبهشت 

  

 لمللي عليه ايران به دليل بستن مسيرهاي آبي مشترك خبر داداعراق از تهيه شكايت بين

العربيه به نقل از مهدي رشيد الحمداني، وزير منابع آبي عراق، از تصميم اين كشور براي تهيه شكايت  
به گزارش العربيه، الحمداني گفت ايران .المللي عليه ايران به دليل بستن مسيرهاي آبي مشترك خبر دادبين



                                                                                                                       

 

از مسيرهاي آبي فرعي مشترك با عراق را بسته و بستر آنها را منحرف كرده، اما براي جبران ضرر ناشي بسياري 
عون ذياب، مشاور ارشد وزارت منابع آب عراق، نيز به .كنداز خشكسالي به وجود آمده در عراق همكاري نمي

از كشورهاي همسايه به عراق، خبرگزاري فرانسه گفت كه به دليل كمبود بارندگي و كاهش ميزان آب ورودي 
هاي دو رود دجله و فرات به عنوان سرشاخه.به نصف رسيده است 2021ذخاير آب در اين كشور نسبت به سال 

مهمترين منابع تامين آب عراق، عمدتا در تركيه، سوريه و ايران قرار دارند. دولت عراق هشدار داده كه اين كشورها 
  .اندرات، جريان رسيدن آب به عراق را با مشكل جدي مواجه كردهدجله و ف با سدسازي در سرشاخه

 ها پول گاز ايران را نداديمعراق: بدليل تحريم

، يك 2020اي با شبكه االخباريه، گفت كه كشورش در سال عادل كريم، وزير برق عراق، در مصاحبه 
لمللي عليه ايران مانع از پرداخت اين بدهي به اهاي بينميليون دالر به ايران بدهكار شد اما تحريم 70ميليارد و 

ران به اي	كشور صادركننده شد.عراق براي توليد برق موردنياز خود به گاز ايران وابسته است و كاهش صادرات گاز
وگو، به ست. وزير برق عراق در اين گفترو كرده اهايي روبهعراق در دو سال گذشته اين كشور را با چالش

د، اگر تالش او نبو«وزير عراق، براي حل بحران يادشده اشاره كرد و گفت: مصطفي الكاظمي، نخستهاي پيگيري
كه وضعيت برق عراق در تابستان پيش رو 	عادل كريم در مصاحبه خود تاكيد كرد»شد.وضعيت برق عراق بدتر مي

فارس براي واردات گاز حوزه خليجتر اعالم كرده بودند كه با كشورهاي عربي عراقي پيشهاي شود. مقامبهتر مي
اند و به همين دليل كشورشان تا چند سال آينده به گاز ايران نياز دارد. به گفته آنان هزينه تامين به توافق نرسيده

الوه شود.عقبول و مناسب به عراق صادر ميفارس باال است اما گاز ايران با قيمت قابلبرق از كشورهاي حوزه خليج
فراهم 		بودن گاز ايران براي عراق، نبود امكان پرداخت بدهي به ايران نيز براي اين كشور فرصتي مضاعفصرفه بر به

 وزارت شوراي نشست در آوريل، 17 يكشنبه، روز	مصطفي الكاظمي.كرده است تا هم به واردات گاز ادامه دهد 
ص واردات گاز به ايران بفرستد. او نيز خصو در رايزني براي را تيمي خواست كشور اين برق وزارت از عراق، انرژي

وزير عراق از كارگروهي كه قرار است به نخست .صرفه استصراحت گفت كه گاز ايران براي عراق مناسب و بهبه
 جامان را الزم هايرايزني ايران گاز با عراق برق هاينيروگاه	موردنياز سوخت تامين براي	تهران سفر كنند خواست

وگو خواهد كرد.وزارت هاي ايراني گفتها با مقامبه احتمال زياد درباره چگونگي پرداخت بدهي عراقي تيم	.دهند
 خواهد هم برق مازاد توليد	ها، اين كشور در تابستانبرق عراق اعالم كرد كه در صورت تامين سوخت نيروگاه

هشت ميليون مترمكعب در روز به  از گذشته هايماه در عراق به ايران گاز صادرات گزارش، اين اساس بر. داشت
  .شد	منجر عراق برق شبكه وضعيت بهبود	ميليون مترمكعب رسيد كه به 25



                                                                                                                       

 

   در ايام ماه مبارك رمضان  عراق ملي امنيت اقتصادي هاي گانفعاليت ي

 در غذايي مواد قيمت دستكاري اتهام به را نفر 14  عراق ملي امنيت اقتصادي هاي يگانارديبهشت  5  
 تعداد ه،اينادار اين سوي از شده منتشر مطبوعاتي بيانيه اساس بر. كردند دستگير بصره و واسط نينوا، هاي استان

 محصوالت و اجناس قيمت پيگيري و تجاري بازارهاي بر نظارت براي اداره اين كمپين آغاز از شدگان بازداشت از
 از.شدند معرفي قضايي ذيصالح مراجع به عادالنه برخورد جهت دستگيرشدگان و عنوان شده  شده انجام غذايي
 يك ،بهداشت كنترل اداره همراه به االنبار استان در اقتصادي امنيتي هاي يگان  اي بيانيه اساس بر ديگر، سوي

 حال در كه ر را نفر 6 همچنين گروهان. كردند توقيف را گذشته مصرف تاريخ برنج تن سه از بيش حاوي فروشگاه
 ارائه با ها يگان.كردند دستگير بودند، برند همان براي جديد انقضاي تاريخ داراي هاي كيسه با برنج بندي بسته

 پلمب  و عراق مجازات قانون) 467( ماده مفاد رعايت با قضايي مراجع به متهم معرفي و اساسي تخريب گزارش
رمضان  غاز ماهآاري از مناطق با يهمچون بسگفتني است  در عراق نيز .كردند شده كشف اقالم تخريب به اقدام انبار

  كمپن هائي براي مبارزه ز با گراني و اقالم فاسد غذائي آغاز مي شود. 

  اخبار كوتاه 

لغو هزينه گمركي كاالهاي اساسي مورد نياز  به مدت دو ماه از تاريخ اعالم نمود مدير كل گمركات اقليم  -
رد،شكر،چاي سياه ،روغن حيواني آ شامل اقالم اين		.شوداجرا مي ) 1401فروردين  28(  2022/  4/  17

 هاي فاصولياء	خشك، باقالي		خشك، لوبياي			عدس،	خشك، ،نخود انواع تمامي اطفال	منجمد،شيرخشك
  ميباشد.  نباتي خشك،برنج،قند،روغن ماش خشك،

  .بر دادمليون تن گندم سال جاري خ 3محمد كريم خفاجي وزير كشاورزي عراق از پيش بيني توليد  -
مقتدي صدر در توئيتي خواستار صدور قانوني براي مجرم شناختن طرف هاي سازش كننده با رژيم  -

   .  صدر روند سازش را مقدمه اي براي تسلط رژيم صهيونيستي بر خاك عراق دانست. صهيونيستي شد

وريل) گفت حميد الغزي دبيركل شوراي نخست وزيري در جلسه كميته اجرائي پروژه قطار هوائي (مون -
اين پروژه راهبردي و حياتي است و وزارت راه و فرمانداري بغداد وظيفه دارند عوامل بازدارنده آنرا به اين 

  دبيرخانه گزارش دهند
 اشتد كشورش هايدانشگاه رؤساي با كه نشستي در عراق انتقالي دولت وزيرنخست الكاظمي صطفيم -

 كريمانه زندگي آوريفراهم كه كرد تأكيد وي.بازگردند كشور به ما مهاجر نخبگان اميدواريم كه گفت



                                                                                                                       

 

 شهروند بخورد، شكست مسير اين در دولت كه زماني و است دولت وظيفه و آنان حق شهروندان براي
 .كند تظاهرات يا اعتراض كه دارد را حق اين
 روز دومين براي كشور اين در كرونايي مير و مرگ موارد كه كرد اعالم اي دربيانيه عراق بهداشت وزارت -

 .است بوده صفر متوالي
 مدرسه هزار از مدرسه 120 ساخت جهت استان در الزم هايزمين كه گفت كركوك استاندار فني معاون -

 كركوك استانداري فني معاون حمادي علي.است شده تهيه عراق و چين توافقنامه چارچوب در توافق مورد
 تعداد حسب بر مختلف مدارس به عراق هاياستان نياز پوشش عراق و چين توافقنامه اهداف از: گفت

 .باشدمي عراق استان هر در نياز مورد مدارس
 قعرا از كه سايبري حمله از پس اسرائيل هايفرودگاه سازمان سايتوب كه كردند اعالم عبري هايرسانه -

 گوريون بن فرودگاه سايت وب كه كرد اعالم اسرائيل 12 كانال سايت وب.است افتاده كار از شده، انجام
 اسرائيلي سايت وب كه است حالي اين .شد آن افتادن كار از باعث كه گرفت قرار سايبري حمله مورد

 اسرائيلي سرورهاي و ها سايت به متوالي روز دومين براي عراقي سايبري گروه يك كه داد گزارش "كان"
 .است كرده حمله

 كودك ميليون يك حدود را عراق در كار كودكان تعداد ،)يونيسف(متحد ملل سازمان كودكان صندوق -
  .است زده تخمين
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