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 موقع مجلس النواب(6.)ص (الحلبوسي يهنئ بمناسبة والدة اإلمام علي )عليه السالم(..) 

   الزاملييييييم عيييييازمول عليييييل الامييييييي ب يييييي ميييييا لييييييدينا ميييييل  يييييالحيا    يييييي ياية و قابيييييية ل ن يييييي  م يييييي و

 (..)موقع مجلس النواب(6.)ص ”اعزه هللا“اإل الح ال ي نادى له السيد ال د  

 ه مؤسسييييييي ي ال يييييييهداا والسيييييييجناا .. الزامليييييييي ييييييييدعو لل يييييييدقي   يييييييي المل يييييييا  المقدمييييييية ئيييييييي لقاخيييييييال

(..)موقييييييييع 7.)صلمؤسسيييييييي ي ال ييييييييهداا والسييييييييجناا ل  يييييييي  ال زوييييييييي  و يقييييييييا   ييييييييد  الميييييييياي الاييييييييام

 مجلس النواب(

  عليييييييه السييييييالم” الزاملييييييي يهنييييييئ بيييييي   ى والدة سيييييييد الو ييييييييل االمييييييام علييييييي ابييييييل ابييييييي  الييييييب 

 لنواب((..)موقع مجلس ا7.)ص“

 (و الة االنباا الا اقية(..)8.)صالزامليم الامالة األجنبية زاد  مل نسبة الب الة 

 و الييييييييية(..)8.)صم ال يييييييييد  ليييييييييم ياييييييييي   يييييييييمانا  لل يييييييييا مي بال جدييييييييييدمحميييييييييود السيييييييييالمي نائيييييييييبال 

 (المالومة

 الدسيييييييييمة“نا يييييييييب  يييييييييي اليييييييييدوائ  ابيييييييييو ميييييييييازلم ن اقيييييييييب ميييييييييا يجييييييييي ي ميييييييييل  ييييييييي قا  بييييييييييع الم” 

 (اي ث نيوز(..)9.)ص

 (و الة المالومة (..)9.)صم ال ا مي  ا  بايدا عل الوالية الثانيةالنائب محمد القد ي 

  ييييين اليم م  ييييير البيييييا  ي  يبييييي  احميييييد يح يييييل بقبيييييوي ال ييييييا  ال يييييد ي وقيييييوى سياسيييييية النائيييييب ماجيييييد 

 (..)دجلة ال  ائية(10.)صسنية وسنمنع و وي ب  م  الر

 ي  ييييييييي  عيييييييييل سيييييييييبب مشييييييييياي  يا قيييييييييي ان خييييييييياب الييييييييي ئيس و  ييييييييي يي  محميييييييييد  الزييييييييييادي نائيييييييييبلا

 ( المالومة(..)و الة 10.)صالح ومة
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   س ل  بييييييييييييي س بييييييييييييوالدة اإلمييييييييييييام علييييييييييييي ) (م نسيييييييييييي لهم مييييييييييييل مسييييييييييييي  ه   يقييييييييييييا  ييييييييييييالر مهنئييييييييييييا

 ( اقيةو الة األنباا الا(..)11.)صاإل الح

    و الييييييية االنبييييييياا (..)11.)صال يييييييا مي ولميييييييي  دولييييييية ق ييييييي  يؤ يييييييدال عليييييييل  ازييييييييز ال اييييييياول الم ييييييي

 (الا اقية 

  وجيهيييييييييييا  عاجلييييييييييية ميييييييييييل  ئييييييييييييس اليييييييييييوز اا م ييييييييييي  ل ال يييييييييييا مي  خيييييييييييص ملييييييييييي  الب اقييييييييييية 

 ( ناس(..)و الة 12.)صال موينية

 (المالومة(..)و الة 12.)صبلدال 3  ر قن ليا  ع اقية  ي  مجلس الوز اا ي و  علل 

 (و الة األنباا الا اقية(..)13.)صالسيد ال د  يوجه  سالة  لل الب لمال 

  لديييييييييييه م يييييييييي   ا   بيييييييييي ة مييييييييييع بيييييييييياقي األ ييييييييي ا  ولييييييييييل نييييييييييدعم ”  يييييييييالر“اال حييييييييياد الييييييييييو نيم

 (المالومةالة (..)و 13.)صغي ه

  س بايييييييييييييدم دسييييييييييييي و ية قيييييييييييييانول الييييييييييييين   والشييييييييييييياز  يييييييييييييي ح ومييييييييييييية اال حاديييييييييييييية   يييييييييييييد  ح ميييييييييييييا

 (    نيوز(..)14.)ص و دس ال

 السيييييييوم ية 14.)صالخيييييييال  يح يييييييدم داخيييييييي البيييييييي  ال ييييييي دي عليييييييل من يييييييب  ئييييييييس الجمهو يييييييية(..)

 نيوز(

 اييييييادي   ئيييييييس  يئيييييية النزا يييييية االسييييييب  القا ييييييي  حيييييييم الا يلييييييي ليييييي  دجلة م لمييييييواي الايييييي ا  المه بيييييية 

 (..)دجلة ال  ائية(15.)صسنوا  مالية 6موازنة 

  نيجي  ييييييال بييييييا زانيم قيييييي ا  المح ميييييية اال حادييييييية اسيييييي ند علييييييل قييييييانول للن ييييييام السيييييياب  وغييييييي  قابييييييي

 (    نيوز(..)16ص.)لل ن ي 

  لبيييييييييو  بيييييييييي  وقييييييييي  قائمييييييييية المخيييييييييا   الم القييييييييية بالسييييييييي   المبا ييييييييي  ميييييييييل الاييييييييي ا  و سيييييييييع دوي

 ( ناس(..)و الة 17.)صع بية
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  ينق يييييييييييها ل يييييييييييم عن ييييييييييي ..  يييييييييييائ ا    يييييييييييي ية ال ييييييييييينع  ايييييييييييود للاميييييييييييي  يييييييييييي سيييييييييييالح الجيييييييييييو

 (    نيوز(..)18ص.)الا اقي

 (السوم ية نيوز(..)18ص.)مسلحول يخ   ول  احب م  ب  ي  ة   قي بشداد 

  (و الة المالومة (..)19ص.)الل ديالل”  و ل ميسال“ ح ي  مل ان قاي 

   (السوم ية نيوز(..)19ص.)ال ح اوية  ي   بالا ان ال  عملية اس باقية  ب ى بالمنا 

 

 

 و الييييييية (..)20ص.)سيييييييومو  و ييييييير طليييييييية  سييييييياي  ن يييييييو  الخيييييييام واال  اقيييييييية بييييييييل الم  يييييييز واإلقلييييييييم

 (األنباا الا اقية

  دجليييييييية (..)21ص.)لسيييييييوا  الامليييييييية  ييييييييي بشيييييييداد  شليييييييي  علييييييييل انخ يييييييا   ييييييييي سييييييييا  بييييييييع الييييييييدوال

 ال  ائية(

 الم  يييييييز (..)21ص.)ماييييييي   طي يييييييي س ين لييييييي   يييييييي الاييييييي ا  بيييييييدعم ميييييييل م ييييييي   ال نميييييييية الا اقيييييييي

 (الخب ي

  (نيوز اي ث(..)22ص.)لساا  الن      اجع باد لل بلش  لعلل مس ويا ها من  سبع سنوا 
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 نييييييييوز (..)سييييييي اي 23ص.)الييييييي ئيس الجزائييييييي يم القمييييييية الا بيييييييية سييييييي اقد بيييييييال بع األخيييييييي   ييييييي ا الايييييييام

 ع بية(

 و الييييييية ال ييييييييحا ة 23ص.)من مييييييية ال اييييييياول اإلسيييييييالمي  بحيييييييث اسيييييييي  ماي ليييييييوائر لجنييييييية األسييييييي ة(..)

 (المس قلة

 

 

 

 

  سيييييي اي نيييييييوز 24ص.)انسيييييحاب  وسيييييييا الجزئييييييي ميييييل حييييييدود لو  انيييييييا..   يييييا ة يحييييييي  بهييييييا ال ييييي(..)

 ع بية(

 25ص.) و ييييييييييا ال يييييييييماليةم وقيييييييييو  زليييييييييزاليل بيييييييييالق ب ميييييييييل موقيييييييييع ال جيييييييييا ب النوويييييييييية(..)NRT 

 ع بية(
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 (الحلبوسي يهنئ بمناسبة والدة اإلمام علي )عليه السالم

 نَّيييييي   ئيييييييس مجلييييييس النييييييواب محمييييييد الحلبوسييييييي  اليييييييوم الثالثيييييياا  الاييييييالم اإلسييييييالمي موقييييييع مجلييييييس النييييييواب  

 (.ولبناا ال اب الا اقي بمناسبة والدة اإلمام علي )عليه السالم

 :و ي ما يلي نص ال هنئة

ئييييية وال ب يييييي   ليييييل الايييييالم اإلسيييييالمي ولبنييييياا ال ييييياب الا اقيييييي بمناسيييييبة والدة اإلميييييام عليييييي )علييييييه ن قيييييدَّم بال هن

 .السالم(  ال ي س َّ   سي  ه مااني ال جاعة والح مة وال  حية

 ل  يييييي ه اليييييي   ى الميمونيييييية لييييييوالدة سيييييييد البلشيييييياا لبييييييي الحسييييييل  جييييييدي ة لل   ييييييول مح يييييية السيييييي   ا  د وس 

س  ييييييي سيييييي  ه الا يييييي ة  واسيييييي لهام ميييييا  زي نيييييي  بييييييه مسييييييي  ه اإلنسيييييانية والمحبيييييية وال سييييييامر  ال يييييي  مثَّليييييي  جليييييييا

المبا  ييييية ميييييل قييييييم الحييييي  و  سييييياا الادالييييية ون ييييي ة الم ليييييوم و حقيييييي  اإل يييييالح وبييييي ي ال  يييييحيا  ميييييل لجيييييي 

 . ل 

و ييييي  يييي ه المناسييييبة  نب هييييي  لييييل البييييا ي جيييييَّ وعييييال لل يايييييد ا  ييييي  ييييي عييييام وبلييييدنا ولبنيييياؤه ينامييييول بيييياألمل 

 .ق ا واالس 

الزامليم عازمول علل الامي ب ي ما لدينا مل  الحيا     ياية و قابية ل ن ي  م  و  

 ”اعزه هللا“اإل الح ال ي نادى له السيد ال د  

ا مييييييع هللا وقائييييييدنا و ييييييابنا الازيييييييز بالم ييييييي  ييييييي   ييييييي  اال ييييييالح موقييييييع مجلييييييس النييييييواب   لقييييييد ق انييييييا عهييييييدس

  ونؤ يييييد اننيييييا سييييينق  بحيييييزم بوجيييييه ال يييييدخال  والم ييييييالر وسييييين ي بوعيييييدنا ل حقيييييي  م يييييالر ال ييييياب الم ليييييوم

الحزبيييييية ال ييييييقة وليييييل ن يييييول  ال  يييييي خنيييييد  اليييييو ل وال ييييياب ميييييل خيييييالي  قيييييديم الخيييييدما  و  ييييي يع القيييييوانيل 

 .ال ي  لبي   لاا  الموا نيل

ن يييييع اللمسيييييا  األخيييييي ة عليييييل   ييييي يي اللجيييييال النيابيييييية وسييييينقدمها خيييييالي االييييييام القليلييييية القادمييييية  وليييييل نسيييييمر 

ي جهيييييية  انيييييي  ب ا يييييييي الييييييدو  ال  يييييي ياي وال قييييييابي للمجلييييييس  وسيييييينامي بيييييي خالص و  ييييييال  مييييييل اجييييييي دعييييييم أل

 .   يي ح ومة اغلبية و نية قوية قاد ة علل خدمة ال اب  و حقي  م الحه  
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ه مؤسس ي ال هداا والسجناا .. الزاملي يدعو لل دقي   ي المل ا  المقدمة ئخالي لقا

 ل    ال زوي  و يقا   د  الماي الاام لمؤسس ي ال هداا والسجناا

نييييييييا م لييييييييي   ييييييييي ح ييييييييوي  وي ال يييييييييهداا والج حييييييييل وا يييييييييحاب موقييييييييع مجلييييييييس النيييييييييواب   الزامليييييييييم دعم 

النائييييييب األوي ليييييي ئيس مجلييييييس النييييييواب ” حييييييا م الزاملييييييي ” ال قييييييل السيييييييد  ال  ييييييحيا  علييييييل حقييييييوقهم ال امليييييية

ئييييييييس مؤسسييييييية ال يييييييهداا  و السيييييييييد  ” عبيييييييد االليييييييه النيييييييائلي“  السييييييييد  2022 يييييييبا   15الييييييييوم الثالثييييييياا 

 ئيييييييييييس مؤسسيييييييييية السييييييييييجناا السياسييييييييييييل  لال ييييييييييال  علييييييييييل و ييييييييييع المؤسسيييييييييي يل ” حسيييييييييييل السييييييييييل اني“

ودعييييييا الزاملييييييي  لييييييل  يييييي و ة اجيييييي اا  ييييييدقي  .وال حييييييديا  ال ييييييي  ييييييواجههم   وخ  هييييييم  ييييييي الم حليييييية المقبليييييية

  ما بييييييي ا ايا يييييييا وم اجاييييييية  ييييييياملة للمل يييييييا  المقدمييييييية لهييييييي يل المؤسسييييييي يل لق يييييييع ال  يييييييي  اميييييييام الميييييييزو يل

بيييييييالخ وة الهاميييييييية لمحا بيييييييية ال سيييييييياد وايقيييييييا  الهييييييييد   ييييييييي الميييييييياي الايييييييام وان ييييييييا  ال ييييييييحايا المسيييييييي حقيل 

ول ييييييد ع يييييو  ييييييي ة ال ئاسييييية ال ال حييييييديا  ال يييييي  واجييييييه .والح يييييا  عليييييل سييييييماة  يييييا يل المؤسسيييييي يل الهيييييام يل

ا عييييييل المحابيييييياة و المجييييييامال  الن ييييييا  عمييييييي المؤسسيييييي يل  بييييييي ة ويجييييييب ال اامييييييي ماهييييييا بمهنييييييية عالييييييية بايييييييدس

عوائيييييي ال يييييهداا الحقيقيييييييل  ما بسيييييا عيييييل دعميييييه الم لييييي   يييييي ح يييييوي  ييييي ه ال ييييي ائر عليييييل حقيييييوقهم   ا ييييي سا 

عيييييييل زييييييييا ة ق يبييييييية سييييييييج يها ل ل يييييييا المؤسسييييييي يل ل   ييييييييد دعيييييييم مجليييييييس النيييييييواب ومسييييييياند ه ود اعيييييييه عيييييييل 

 .حقوقهم

  “عليه السالم” الزاملي يهنئ ب   ى والدة سيد الو ييل االمام علي ابل ابي  الب  

النائيييييييب األوي لييييييي ئيس مجليييييييس النيييييييواب   ال ييييييياب ” حيييييييا م الزامليييييييي ”  نييييييي   السييييييييد موقيييييييع مجليييييييس النيييييييواب  

بمناسيييييييبة والدة سييييييييد ”   مق يييييييدى ال يييييييد  اعيييييييزه هللا “الا اقيييييييي والايييييييالم االسيييييييالمي وسيييييييماحة القائيييييييد السييييييييد 

” ي ابيييييل ابييييييي  الييييييب الو يييييييل وقائييييييد الشييييي  المحجليييييييل وياسييييييوب اليييييديل  وسييييييند النبييييييي واخييييييه و وحييييييه عليييييي

 .. 2022 با   -15وجاا  ي نص بيال ال هنئة اليوم الثالثاا . ” عليه السالم

 قاي  االلم بسم هللا ال حمل ال حيم

 ” نما ولي م هللا و سوله وال يل امنوا ال يل يقيمول ال الة ويؤ ول الز اة و م  ا اول ”

  د  هللا الالي الا يم

ي محمييييييد ال يبيييييييل ال ييييييا  يل .. ن قييييييدم ب سييييييمل طيييييييا  ال هيييييياني وال ب ي ييييييا  بقلييييييوب يملؤ ييييييا الييييييوالا لمحمييييييد وا

اعييييييزه هللا   ” مق ييييييدى ال ييييييد “لل يييييياب الا اقييييييي ال يييييي يم واالميييييية االسييييييالمية وسييييييماحة القائييييييد السيييييييد الم ييييييلر 

بمناسيييييبة والدة سييييييد الو يييييييل   سيييييند النبيييييي واخييييييه   و وحيييييه ال يييييي بييييييل جنبييييييه لميييييي  الميييييؤمنيل عليييييي بيييييل 

وبهيييييي ه المناسييييييبة الازيييييييزة علييييييل قلييييييوب جميييييييع المييييييؤمنيل     ننييييييا نسيييييي لهم مييييييل .”السييييييالم عليييييييه“لبييييييي  الييييييب 

 مييييييز اليييييي   ى و يييييياحبها  ييييييي مايييييياني االبيييييياا وال ييييييجاعة والثبييييييا  علييييييل الحيييييي    وال   ييييييول  يييييي ه ال خ ييييييية 

نسييييي ي . االسيييييالمية الا يمييييية  يييييي نق ييييية لقييييياا الجمييييييع عليييييل مبيييييدل ن ييييي ة االسيييييالم و عيييييالا  ييييي ل المسيييييلميل

القيييييدي  لل  اييييياد علينيييييا  ييييي ه الييييي   ى والاييييي ا  والاييييي اقييل ي  ليييييول بييييياألمل وا ميييييال والخيييييي   الميييييولل الازييييييز

 . والب  ة
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 الزامليم الامالة األجنبية زاد  مل نسبة الب الة

زامليييييييي  الييييييييوم الثالثييييييياا  لل ل يييييييد النائيييييييب األوي لييييييي ئيس مجليييييييس النيييييييواب حيييييييا م ال  و الييييييية االنبييييييياا الا اقيييييييية

و  يييييي  الم  ييييييب اإلعالمييييييي للنائييييييب األوي ليييييي ئيس مجلييييييس النييييييواب .الاماليييييية االجنبييييييية زاد  مييييييل نسييييييبة الب اليييييية

س بح ييييييو  عييييييدد مييييييل النييييييواب والو يييييييي األقييييييدم   ييييييي بيييييييال  لق ييييييه )وا (  لل  الزاملييييييي  يييييي لس اج ماعيييييياس موسيييييياا

ومييييييدي  عييييييام ال ييييييمال االج ميييييياعي  ومييييييدي  عييييييام لييييييوزا ة الداخلييييييية  ومييييييدي  عييييييام الجنسييييييية  ومييييييدي  االقاميييييية  

الاميييييييي   يييييييي وزا ة الاميييييييي وال يييييييؤول االج ماعيييييييية لبحيييييييث م ييييييي لة الامالييييييية االجنبيييييييية  يييييييي الاييييييي ا  و يييييييو ي  

 ييييييي ص عميييييييي لل يييييييباب الا اقيييييييي  يييييييي االسييييييي ثما ا  والم يييييييا يع االسييييييي  ا يجية  بح يييييييو  عيييييييدد ميييييييل السيييييييادة 

ول ييييييد الزاملييييييي لل  مليييييي  ."ال ييييييؤول االج ماعيييييييةالنييييييواب وال يييييياد  الم قييييييدم  ييييييي وزا  ييييييي الداخلييييييية والامييييييي و

الامالييييية االجنبيييييية  يييييي الاييييي ا  انحيييييي   عيييييل مسيييييا ه الحقيقيييييي مييييييل اسييييي قدام خبييييي اا و نيييييييل إلدا ة الم ييييييا يع 

ال بيييييي ى و ييييييد يب ال ييييييواد  المحلييييييية  لي ييييييبر ل"سيييييي   جييييييا ة  ب يييييياة  وم ييييييد   اسيييييي شالي  لييييييبا   يييييياا  

س عليييييل ا ق  يييييياد البلييييييد والو يييييع االج ميييييياعي واالمنييييييي    ييييييالس الن يييييوس ل  ييييييبر م يييييي لة حقيقيييييية انا سيييييي  سييييييلبا

و يييييابع البييييييال لنيييييه  جييييي ى خيييييالي االج ميييييا  بحيييييث  ييييي ا الملييييي  ميييييل ."عيييييل زييييييادة نسيييييب الب الييييية ب ييييي ي  بيييييي 

جميييييييع النييييييواحي و سييييييلي  ال ييييييوا علييييييل اسييييييباب الم يييييي لة واالجيييييي ااا  وال ييييييدابي  ال ييييييي  حييييييد منهييييييا  حيييييييث 

  المخ  يييييية وعييييييدد مييييييل اع يييييياا مجلييييييس النييييييواب  جييييي ى اال  ييييييا  علييييييل   يييييي يي لجنيييييية م يييييي   ة بيييييييل الجهييييييا

 ييييييي ل  ال  يييييييديد عليييييييل م اباييييييية الامالييييييية السيييييييائبة وا خيييييييا  االجييييييي ااا  القانونيييييييية بحقهيييييييم و سييييييي ي  م ليييييييدولهم 

و ييييييدد الزاملييييييي علييييييل  يييييي و ة  نسييييييي  ."وعييييييدم ال يييييي ث  بيييييي ي  ييييييشو  قييييييد  مييييييا س علييييييل الجهييييييا  المن يييييي ة

ي لماالج هييييييا  م البسييييييا وزا ة الداخلييييييية الجهييييييا   ا  ال ييييييلة لميييييينر سييييييما  الييييييدخوي و  ييييييخيص مييييييوا ل الخليييييي

بم اباييييييية عميييييييي اليييييييوزا ا  المانيييييييية وميييييييدى ال زامهيييييييا بال اليميييييييا  والليييييييوائر عنيييييييد  حدييييييييد حاج هيييييييا للامالييييييية 

س ايا يييييييا ميييييييع  االجنبييييييية  وو يييييييع قاعيييييييدة بيانيييييييا  م  امليييييية    يييييييمل اعيييييييداد الايييييييامليل وامييييييا ل عملهيييييييم  داعييييييييا

 ."غي  ال  عية و  ديد السي  ة عليها الوزا ا  المانية الل   خيص منا   دخوي الامالة

 م ال د  لم يا   مانا  لل ا مي بال جديدمحمود السالمي نائبال

ا ييييييد النائييييييب عييييييل ائيييييي ال  دوليييييية القييييييانول محمييييييود السييييييالمي  الثالثيييييياا  لل زيييييييا ة م يييييي  ل  المالوميييييية  و اليييييية

س لل   ال ييييييد  ليييييييم ال ييييييا مي لييييييزعيم ال يييييييا  ال يييييييد ي يييييييوم لمييييييس و يييييييا  النقييييييا  علييييييل الحييييييي و   مو ييييييحا

 ئييييييس ح ومييييية   ييييي ي  االعمييييياي “وقييييياي السيييييالمي  يييييي   ييييي ير    ل .يا يييييي  يييييمال لل يييييا مي بال جدييييييد ليييييه

  م ييييييي اس “م يييييي  ل ال ييييييا مي خييييييا ع السييييييبا  السياسييييييي باييييييد لل ال قييييييل بييييييزعيم ال يييييييا  ال ييييييد ي يييييييوم لمييييييس 

مي ال ييييييا “ول يييييا  لل .”ال يييييد  ابلشيييييه بوجييييييود اسيييييمه  قييييي   م  يييييير وليييييم يا ييييييه  ييييييمانا  لخييييي ى“ ليييييل لل 

ال  يييياس “بايييييد جييييداس عييييل  جديييييد والي ييييه ميييي ة لخيييي ى  و نييييا   سيييي يبا    يييييد ب ق ييييائه مييييل قبييييي ال  ليييية ال ييييد ية 

ال ييييييا مي م يييييي وح  قيييييي  باالسييييييم مييييييل  ييييييمل الم  ييييييحيل لمييييييا الواقييييييع السياسييييييي  لييييييم  قييييييدم لييييييه اي “ لييييييل لل 

ل لل يايييييياد الح وميييييية ا   بيييييي  ال ثييييييي  مييييييل المخال ييييييا  بحيييييي  ال يييييياب الا اقييييييي وال يم يييييي“وبيييييييل لل .” ييييييمانا 

و يييييال زعييييييم ال ييييييا  ال يييييد ي مق يييييدى ال يييييد  ال قيييييل  مسييييياا اميييييس االثنييييييل   ئييييييس .“السيييييينا يو مييييي ة لخييييي ى

 .ح ومة    ي  االعماي م   ل ال ا مي  ي مق  اقام ه بالحنانة  ي النج  اال   
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 ”الدسمة“ابو مازلم ن اقب ما يج ي مل   قا  بيع المنا ب  ي الدوائ  

مجلييييس النييييواب احمييييد الجبييييو ي )ابييييو مييييازل( اليييييوم الثالثيييياا  باننييييا ن اقييييب جيييييدا ميييييا  ا ييييد ع ييييو اييييي ث نيييييوز 

 .”الدسمة“يج ي مل   قا  بيع المنا ب  ي الدوائ  

ليييييم نقلييييي  يوميييييا ميييييل ال يييييو  ”م “ايييييي ث نييييييوز“وقييييياي الجبيييييو ي  يييييي  ش ييييييدة عليييييل  يييييوي   وا لاييييي  عليهيييييا 

 .”بيع المنا ب  ي الدوائ  الدسمة الاالي و ال ه يج السياسي  ون اقب جيدا ما يج ي مل   قا 

نسييييي ي  ئييييييس اليييييوز اا ا ا  يييييال ثميييييل اال يييييالح الموعيييييود  يييييو السييييي و  عليييييل الخ وقيييييا  االدا يييييية “وا يييييا  

 .”و المالية ال ي  سي  بثالث ل جي

 

 

 م ال ا مي  ا  بايدا عل الوالية الثانيةالنائب محمد القد ي

القييييييانول محمييييييد القييييييد ي   الثالثيييييياا   ح ييييييوي  ئيييييييس اسيييييي باد النائييييييب عييييييل ائيييييي ال  دوليييييية  و اليييييية المالوميييييية  

 .الوز اا الحالي المن هية والي ه م   ل ال ا مي والية ثانية ل ئاسة الح ومة

 جديييييييد الوالييييييية الثانييييييية لم يييييي  ل ال ييييييا مي مجيييييي د سيييييي اب خا يييييية باييييييد  ييييييا  األداا “وقيييييياي القييييييد ي    ل 

ميييييل ال ييييياب لل “  مبينيييييا لنيييييه ”اإلدا ةالح يييييومي  يييييي م حلييييية  ئاسييييي ه وال ل يييييؤ  يييييي المل يييييا  المهمييييية وسيييييوا 

 .”ي م  ن يب ال ا مي لمن ب  ئاسة الوز اا م ة لخ ى

األقييييييي ب لمن يييييييب  ئاسييييييية اليييييييوز اا  يييييييو  ئييييييييس ائييييييي ال  الن ييييييي  حييييييييد  الابيييييييادي باع بيييييييا ه “ول يييييييا   لل 

يح ييييييييل بمقبولييييييييية األ يييييييي ا  السياسييييييييية مقا نيييييييية باألسييييييييماا الم  وحيييييييية األخيييييييي ى و ييييييييو وزييييييييي  اال  يييييييياال  

 .” و ي  عالوي لو ال جديد لوالية ثانية ل الر م   ل ال ا مي األسب  محمد

حيييييييد  الابييييييادي لديييييييه مقبولييييييية لييييييدى ال حييييييال  الثالثييييييي “ولو يييييير النائييييييب عييييييل ائيييييي ال  دوليييييية القييييييانول لل 

ح يييييييو  الابيييييييادي ل يييييييولي  ئاسييييييية اليييييييوز اا ل ثييييييي  ميييييييل غيييييييي ه ”   ال  يييييييا  ليييييييل لل”وقيييييييوى اإل يييييييا  ال نسييييييييقي

 .”  السياسيةباع با ه ق يب مل جميع األ  ا
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 ن اليم م  ر البا  ي  يب  احمد يح ل بقبوي ال يا  ال د ي وقوى سياسية النائب ماجد 

 سنية وسنمنع و وي ب  م  الر

ل يييييييد النائيييييييب عيييييييل الحيييييييزب اليييييييديمق ا ي ال  دسييييييي اني ماجيييييييد  ييييييين الي  الييييييييوم الثالثييييييياا  لل  دجلييييييية ال  يييييييائية 

 يبييييييي  احميييييييد يح يييييييل بقبيييييييوي ال ييييييييا  ال يييييييد ي وقيييييييوى  م  ييييييير البيييييييا  ي )الحيييييييزب اليييييييديمق ا ي ال  دسييييييي اني(

   .سياسية سنية   يما  دد علل لل حزبه سيمنع و وي ب  م  الر ل  سي ال ئاسة

وقيييييياي  يييييين الي  ييييييي   يييييي ير ليييييي  دجليييييية    ل   يبيييييي  احمييييييد م  ييييييحنا ال سييييييمي والم حليييييية الحالييييييية    لييييييب  

 ."ال شيي  والمس قلول ونواب    يل ال ياا  ول ال  ويب ل يب  لحمد

ول يييييييا  لل  م  يييييييير البييييييييا  ي )الحييييييييزب الييييييييديمق ا ي ال  دسييييييي اني(  يبيييييييي  احمييييييييد يح ييييييييل بقبييييييييوي ال يييييييييا   

ال يييييد ي وقيييييوى سياسيييييية سييييينية   مبينيييييا لل  البيييييا  ي سييييييامي عليييييل منيييييع و يييييوي بييييي  م  يييييالر  ليييييل  ئاسييييية 

 ."الجمهو ية

لثلييييييث الما ييييييي و ييييييابع  يييييين الي لل  لشيييييية ال وا قييييييا  مييييييع الي  ييييييي وليييييي   لييييييل غييييييي   جايييييية   ال  ييييييا  لييييييل لل  ا 

 ."يا قي االس حقا  الدس و ية ال ي ي الب بها ال اب

 ."ول ا   لل لل  البا  ي ليس مق ناا بق ا  اس بااد  و يا  زيبا ي مل سبا   ئاسة الجمهو ية 

 

 ي    عل سبب مشاي  يا قي ان خاب ال ئيس و   يي الح ومة محمد  الزيادي نائبال

ال يييييا  ال نسييييييقي محميييييد الزييييييادي   الثالثييييياا   ال االزميييييا  ال يييييي  واجيييييه  يييييد النائيييييب عيييييل اا المالومييييية  و الييييية 

  يييييي يي الح وميييييية سييييييببها المييييييواد الدسيييييي و ية الم القيييييية بال  ليييييية األ بيييييي  وطلييييييية ان خيييييياب  ئيييييييس الجمهو ييييييية   

 .مبينييييييييييييا انييييييييييييه ا ييييييييييييبر لزامييييييييييييا علييييييييييييل الب لمييييييييييييال  اييييييييييييديي المييييييييييييواد الخا يييييييييييية ب ليييييييييييي  الم يييييييييييي ل يل

ي دو ة ان خابيييييية  واجيييييه القيييييوى السياسيييييية ازم يييييي   سيييييي  ال  لييييية  يييييي  ييييي“وقييييياي الزييييييادي  يييييي   ييييي ير  انيييييه 

األ بييييييي  وطليييييييية ان خييييييياب  ئييييييييس الجمهو يييييييية حييييييييث ال  يييييييي ا  اا  يييييييحيحة بسيييييييبب م ا يييييييية   سيييييييي  الميييييييواد 

 . ” الم القيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية بالم يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ل يل

لوال  72و 59و 70بييييييا  لزامييييييا علييييييل القييييييوى السياسييييييية  ييييييي مجلييييييس النييييييواب  اييييييديي المييييييواد “وا يييييي  انييييييه 

ا ييييية بال  لييييية األ بييييي  وطليييييية ان خييييياب  ئييييييس لجمهو يييييية   للخييييي وع ميييييل االزمييييية المس ا يييييية ال يييييي وثانييييييا الخ

 .” واجهيييييييييييييييييييييييييييييييييه   ييييييييييييييييييييييييييييييييي يي الح ومييييييييييييييييييييييييييييييييية  يييييييييييييييييييييييييييييييييي  يييييييييييييييييييييييييييييييييي دو ة ان خابيييييييييييييييييييييييييييييييييية

قيييييي ا  المح ميييييية اال حادييييييية ب ييييييال دسيييييي و ية  عييييييادة  يييييي ر بيييييياب ال   ييييييير “مييييييل جانييييييب اخيييييي  ا ييييييد الزيييييييادي ال 

والحيييييييزب اليييييييديمق ا ي قيميييييييا ي الييييييي  بمن يييييييب  سييييييييحدد م يييييييي  الخيييييييال  بييييييييل اال حييييييياد اليييييييو ني ال  دسييييييي اني

 .” ئاسة الجمهو ية
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س ل  بي  اإل الح س بوالدة اإلمام علي ) (م نس لهم مل مسي  ه   يقا   الر مهنئا

دة اإلمييييييام علييييييي ) (   نيييييي   ئيييييييس الجمهو ييييييية بيييييي  م  ييييييالر  اليييييييوم الثالثيييييياا  بييييييوال  و اليييييية األنبيييييياا الا اقييييييية

س ل  بي  اإل الح  .م ي اس الل   و ة االس لهام مل مسي  ه   يقا

و  يييييي   ييييييالر  ييييييي بيييييييال  لق ييييييه )وا (م  ن قييييييدم بال هنئيييييية  لييييييل لبنيييييياا  ييييييابنا واألميييييية اإلسييييييالمية بيييييي   ى والدة 

   ميييييام الم قيييييييل علييييييي بيييييل لبييييييي  الييييييب )علييييييه السييييييالم(  ال ييييييي  خ  ييييي  ميييييي ث ه حييييييدود الزميييييال والم ييييييال  ملجيييييي

س لل  منييييييا ج بالغ ييييييه  انييييييي  منييييييا ة ومسيييييييا اس ال يحيييييييد بييييييي     الحيييييي  والاييييييدي ون يييييييي  المحيييييي وميل   مبينيييييييا

 ال لم ومحا بة ال ساد و حقا  الادالة .

س  ول ييييييا م   ييييييي  يييييي ه المناسييييييبة الا يميييييية  علينييييييا لل نسيييييي لهم مييييييل سييييييي ة اإلمييييييام علييييييي ) ( ومنهجييييييه   يقييييييا

لموا نيهييييييا   لييييييي  ب يييييياب الايييييي ا  و ا يخييييييه  ولل  ل  بييييييي  اإل ييييييالح الحقيقييييييي نحييييييو دوليييييية مق ييييييد ة خادميييييية

 نس نه  الهمم  ي  حقي   ل  عب  اإل ادة والق ا  والامي .

 

 ال ا مي ولمي  دولة ق   يؤ دال علل  ازيز ال ااول الم    

ال يييييا مي  ميييييع لميييييي  دولييييية ق ييييي  ال يييييي  بحيييييث  ئييييييس مجليييييس اليييييوز اا م ييييي  ل   و الييييية االنبييييياا الا اقيييييية 

 . ميييييييم بييييييل حمييييييد طي ثيييييياني  الاالقييييييا  الثنائييييييية بيييييييل البلييييييديل   يمييييييا ل ييييييدا علييييييل  ازيييييييز ال ايييييياول الم يييييي   

و  يييييي  الم  ييييييب االعالمييييييي ليييييي ئيس الييييييوز اا  ييييييي بيييييييال  لق ييييييه )وا (  لل   ئيييييييس مجلييييييس الييييييوز اا م يييييي  ل 

دوليييية ق ييييي  ال ييييقيقة ال ييييي   ميييييم بييييل حميييييد طي ال ييييا مي  بحييييث مسيييياا الثالثيييياا   ييييي ا  ييييياي  ييييا  ي مييييع لمييييي  

 ."ثييييييييياني  الاالقيييييييييا  الثنائيييييييييية بييييييييييل البليييييييييديل  ومناق ييييييييية عيييييييييدد ميييييييييل الق يييييييييايا  ا  اال  ميييييييييام الم ييييييييي   

ول يييييا   لنيييييه   يييييم خيييييالي اال  ييييياي ال   ييييييد عليييييل  ازييييييز ال اييييياول الم ييييي    بييييييل الاييييي ا  وق ييييي  عليييييل مخ لييييي  

ال يييييييقيقيل  ويلبيييييييي   لايييييييا هم  يييييييي االزد يييييييا  ال ييييييياد والمسييييييي ويا   وبميييييييا يحقييييييي  م يييييييالر  يييييييابي البليييييييديل 

 ."وال نمية

 

 

 

 

 

 

https://www.ina.iq/148948--.html
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  وجيها  عاجلة مل  ئيس الوز اا م   ل ال ا مي  خص مل  الب اقة ال موينية

 

وجيييييه  ئيييييييس مجليييييس الييييييوز اا  م ييييي  ل ال ييييييا مي  الثالثييييياا  ب وزيييييييع وجب ييييييل مييييييل الب اقيييييية    نيييييياسو الييييية 

   .ال موينية خالي  ه   م ال المقبي

 يييييييبا   15ال للم  يييييييب اإلعالميييييييي لييييييي ئيس مجليييييييس اليييييييوز اا   لقيييييييل  نييييييياس  نسيييييييخة منيييييييه  )وبحسيييييييب بيييييييي  

(   قييييييييد قيييييييياي ال ييييييييا مي خييييييييالي جلسيييييييية مجلييييييييس الييييييييوز اا  لؤ ييييييييد  وجيها نييييييييا باال  مييييييييام بالب اقيييييييية 2022

ال موينيييييية وم  دا هييييييا وم اقبيييييية  وزياهييييييا   م يييييي اس  وجهنييييييا ب وزيييييييع وجب يييييييل ميييييل الب اقيييييية ال موينييييييية خييييييالي 

   ا   المقبي . ه   م ال المب

و يييييييابع  نجيييييييدد  وجيها نيييييييا للجهيييييييا  األمنيييييييية بم اقبييييييية لسييييييياا  السيييييييلع والب يييييييائع وعيييييييدم ال العيييييييب باألسييييييياا  

   واس شالي الموا نيل .

 

 بلدال 3مجلس الوز اا ي و  علل   ر قن ليا  ع اقية  ي 

 .بلدال 3 و  مجلس الوز اا   الثالثاا  علل   ر قن ليا  ع اقية جديدة  ي  المالومة و الة 

مجلييييييس الييييييوز اا وا يييييي  عليييييييل “وقيييييياي الم حييييييدث باسييييييم المجلييييييس حسييييييل نييييييا م   ييييييي مييييييؤ م   ييييييح ي    ل 

 .” ن اا سدة   ابية  ي قا ع  و  الحويزة لمنع دخوي المج ميل ومه بي المخد ا 

عليييييييل مبا ييييييي ة وزا  يييييييي ال ه بييييييياا والييييييين   بد اسييييييية اسييييييي ي اد الشييييييياز الق ييييييي ي “و يييييييو  المجليييييييس  ييييييي ل  

 .” ا يلوع  ها علل المس 

المجليييييس  ييييييو  عليييييل  ييييي ر قن ييييييليا  جدييييييدة  ييييييي  يييييي ال ولسييييي  اليا و ي لنييييييدا و ييييي ر قن ييييييلية “ول يييييا   لل 

 .” ينية بالب  ة

س لم يييييييا يع الجامايييييييا  “ووا ييييييي  مجليييييييس اليييييييوز اا عليييييييل  اسييييييي مال  وزا ة ال الييييييييم الايييييييالي لق يييييييع ل ا  دعميييييييا

 .”الا اقية
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 السيد ال د  يوجه  سالة  لل الب لمال

وجيييييه زعييييييم ال ييييييا  ال يييييد ي  السييييييد مق يييييدى ال يييييد   الييييييوم الثالثييييياا   سيييييالة  ليييييل   و الييييية األنبييييياا الا اقيييييية

 .مجليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييس النيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييواب

ينبشيييييي   وقييييياي السييييييد ال يييييد    يييييي  ش ييييييدة ليييييه عليييييل من ييييية   يييييوي     ابا هيييييا )وا (   ل  عميييييي الب لميييييال ال

الح ومييييييية  حسيييييييب  لو ال ئاسيييييييا  اليييييييثالث  بيييييييي يجيييييييب   اييييييييي دو  مجليييييييس النيييييييواب  لل ي يييييييول ألجيييييييي   ييييييي يي

 ."ال قييييييييييييييييييييييييييابي وال  يييييييييييييييييييييييييي ياي  مييييييييييييييييييييييييييل لجييييييييييييييييييييييييييي م ييييييييييييييييييييييييييالر ال يييييييييييييييييييييييييياب الم لييييييييييييييييييييييييييوم

 :ول ييييييييييييا م  ليييييييييييي ا ينبشييييييييييييي علييييييييييييل الب لمييييييييييييانييل ال سيييييييييييييما حل ائنييييييييييييا األحبيييييييييييية   ايييييييييييييي مييييييييييييا يلييييييييييييي

سييييييياده و ق يييييييي ه لوالسم   اييييييييي دو  الب لميييييييال اإل يييييييالحي و  اييييييييي ال حقيقيييييييا  واسييييييي دعاا  يييييييي ميييييييل ي ييييييي  ب 

ولييييييو مييييييل خييييييالي اإلسيييييي ا  ب  يييييي يي اللجييييييال الب لمانييييييية بشيييييي  الن يييييي  عييييييل ان مائييييييه الا قييييييي لو ال ييييييائ ي لو 

 ."د ج ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييه الو ي ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية  ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي الح ومييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا  السييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييابقة

سم ال   يييييييد علييييييل   ايييييييي الم ييييييا يع الخدمييييييية ال ييييييي  ن ييييييع ال يييييياب و  ام ييييييه و  ميييييياي الم ييييييا يع الم ل ئيييييية  ثانيييييييا

 ."حييييييدد ومحاسييييييبة المق ييييييي يل مييييييل ال يييييي  ا  الح ومييييييية والمدنييييييييةب سيييييي   وقيييييي  مم ييييييل وبسيييييييق  زمنييييييي م

سم اإلسيييييي ا   ييييييي   يييييي يي الح وميييييية اإل ييييييالحية الجديييييييدة وبح وميييييية اغلبييييييية و نييييييية بايييييييدة عييييييل )ال ا يييييية  .(ثالثيييييا

سم   ايييييييي الييييييدو  ال قييييييابي للب لمييييييال ب سييييييلوب حييييييازم يمنييييييع ال ييييييدخال  الحزبييييييية لو الق ييييييائية المسي سيييييية   اباييييييا

 ."والسالم

 لديه م    ا   بي ة مع باقي األ  ا  ولل ندعم غي ه”  الر“ نيم اال حاد الو

ا ييييييد اال حيييييياد الييييييو ني ال  دسيييييي اني  ال م  ييييييحه بيييييي  م  ييييييالر ل ئاسيييييية الجمهو ييييييية لديييييييه  المالوميييييية و اليييييية 

م ييييي   ا   بيييييي ة ميييييع بييييياقي القيييييوى السياسيييييية  ال  يييييا اليييييل انيييييه ليييييل ييييييدعم  خ يييييية لخييييي ى مهميييييا قيييييدم ال ييييي   

 .ال ئاسياالخ  مل م  ر للمن ب 

اال حييييييياد اليييييييو ني اليايييييييوي عليييييييل م  ييييييير “وقييييييياي ع يييييييو الم  يييييييب السياسيييييييي لال حييييييياد محميييييييود خو يييييييناو   ال 

الحيييييزب اليييييديمق ا ي سيييييواا  يييييال موجيييييود او غيييييي  موجيييييود و يييييو  ا يييييب با جييييياه دعيييييم بييييي  م  يييييالر  م  ييييير 

 .”اال حاد وال  اا الو ني

س اال يييييا   حسيييييب بيييييي ح يييييل ال ييييييا  اال حييييياد لدييييييه  ااميييييي ميييييع ال ثيييييي  ميييييل القيييييوى السياسيييييية ليييييي“ول يييييا  ال 

 .”ال د ي وال  ي األخ ى علل مل ال حال ا  ال ي حدث   ي الجولة األولل

 نييييييا  عالقييييييا  و يييييييدة مييييييع اال ييييييا  ال نسيييييييقي و يييييي ل  الحيييييياي مييييييع ال يييييييا  ال ييييييد ي  مييييييايح م ال “وبيييييييل ال 

 .”  ول  نا   حال ا  جديدة خ و ا ال لجواا الجلسة األولل للب لمال لم  نجر

ما يييييييم النيييييييواب ليييييييديهم اجميييييييا  و وا ييييييي  عليييييييل  م يييييييي  بييييييي  م  يييييييالر  م  ييييييير ل ئاسييييييية “  اليييييييل ال ول ييييييي

 .”الجمهو ية    ا ة الل ال  نا  م    ا   بي ة لل ئيس الحالي مع باقي القوى السياسية
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س بادم دس و ية قانول الن   والشاز  ي ح ومة  و دس ال  اال حادية   د  ح ما

س بايييييدم دسييييي و ية قيييييانول الييييين   والشييييياز ل يييييد   المح مييييية اال  ييييي   نييييييوز   حاديييييية الالييييييا  ييييييوم الثالثييييياا  ح ميييييا

وللزمييييييي  المح مييييييية اال حاديييييييية ح ومييييييية  قلييييييييم  و دسييييييي ال ب سيييييييليم وا دا  . يييييييي ح ومييييييية  قلييييييييم  و دسييييييي ال

و يييييي وقييييي  سييييياب  الييييييوم الثالثييييياا  عقيييييد  المح مييييية اال حاديييييية الالييييييا و يييييي لعليييييل سيييييل ة .الييييين    ليييييل بشيييييداد

ا حادييييييية( الخا يييييية ب  يييييدي  اليييييين    ييييييي  قليييييييم  و دسيييييي ال  59   جلسيييييية البييييي  بالق ييييييية )ق يييييائية  ييييييي الايييييي ا

ي يييييا  اليييييل لل وزيييييي  الييييين   اال حيييييادي اقيييييام دعيييييوى عليييييل وزيييييي  الثييييي وا  .خيييييا ع موا قييييية الح ومييييية اال حاديييييية

ال بيايييييية  يييييي اقليييييييم  و دسييييي ال و ليييييب االس ي يييييياح ميييييل  ئيييييييس مجليييييس اليييييوز اا ووزييييييي  الماليييييية اال حييييييادي 

و لييييييب وزييييييي  اليييييين   اال حييييييادي الح ييييييم ب ن ييييييي  و  بييييييي  مييييييا جيييييياا باح ييييييام .اا اقليييييييم  و دسيييييي الو ئيييييييس وز 

الدسييييييي و  والقيييييييوانيل  ا  ال يييييييلة و سيييييييليم  اميييييييي االن ييييييياع الن  يييييييي المنييييييي ج  يييييييي االقلييييييييم اليييييييل وزا ة الييييييين   

 ميييييا لقيييييام ع يييييو مجليييييس محا  ييييية الب ييييي ة عليييييي  يييييداد  يييييا س دعيييييوى عليييييل  ئييييييس ح ومييييية اقلييييييم .اال حاديييييية

و ئييييييس مجليييييس ب لميييييال االقلييييييم و ليييييب ال ايييييل بقيييييانول الييييين   والشييييياز إلقلييييييم  و دسييييي ال ولي يييييا   و دسييييي ال

 .ال ال بق ا  ح ومة االقليم بخ وص ال ااقد مع ال   ا  االجنبية

 الخال  يح دم داخي البي  ال  دي علل من ب  ئيس الجمهو ية

دي يح ييييييدم علييييييل من ييييييب  ئيييييييس باييييييد ان هيييييياا مييييييدة ال   ييييييير الخييييييال  داخييييييي البييييييي  ال يييييي  السييييييوم ية نيييييييوز 

 ييييييي  ييييييي ان هيييييياا المييييييدة ال ييييييي حييييييدد ها  ئاسيييييية الب لمييييييال .الجمهو ييييييية ومخيييييياو  مييييييل اليييييي  اب نحييييييو ال اقيييييييد

إلعيييييادة  ييييي ر بييييياب ال   يييييير لمن يييييب  ئييييييس الجمهو يييييية  الييييييزاي من يييييب ال ئاسييييية  ي ييييياي خال يييييا قوييييييا داخيييييي 

ب ال وا ييييييي  عليييييييل م  ييييييير البيييييييي  ال ييييييي دي  بسيييييييبب سياسييييييية ال انييييييي  ميييييييل قبيييييييي الحيييييييزبيل ال ئيسيييييييييل وغييييييييا

 ييييييي غميييييي ة اح ييييييدام الخييييييال  داخييييييي البييييييي  ال يييييي دي حييييييوي من ييييييب  ئيييييييس الجمهو ييييييية  واليييييي ي زاده .وحيييييييد

الحيييييييزب   اقييييييييدا  يييييييدو  قييييييي ا  ميييييييل المح مييييييية اال حاديييييييية بوقييييييي  اجييييييي ااا     ييييييير القييييييييادي البيييييييا ز  يييييييي

لييييييية السياسييييييية  يييييييي الييييييبالد علييييييل م  يييييي    ييييييي   الييييييل المن يييييييب   قيييييي  الام  و يييييييا  زيبييييييا ي الييييييديمق ا ي

بسيييييبب   يييييياعد حييييييدة الخال ييييييا    ديييييييا  وسياسيييييية لييييييي األ    بييييييل قييييييوى البييييييي  ال ييييييياي ال ييييييي بييييييا    ثي  ييييييا 

 امليييييية اخ يييييييا   ئيييييييس الجمهو يييييية بحاجيييييية اليييييل  وا يييييي   بيييييي  بيييييييل جميييييييع .وا يييييحا علييييييل جلسيييييا  الب لمييييييال

اع يييييياا الب لمييييييال  و م ييييييي ه بسييييييهولة القييييييوى السياسييييييية  ل ييييييمال ح ييييييوي الم  يييييير علييييييل ل ييييييوا  ثلثييييييي 

وعيييييدم خيييييو  ا يييييوا ا   يييييا ية  يييييي عمليييييية ال  يييييوي   قيييييد   بييييي  الم يييييهد السياسيييييي و سيييييي  بيييييه نحيييييو  اقييييييد 

الحززززززز    و يييييييي  يييييييي  ييييييي  ييييييي ه ال يييييييو  ا   وباييييييد اباييييييياد زيبيييييييا ي عييييييل سيييييييبا  ق ييييييي  السييييييالم   م يييييييل.ل ثيييييي 

مييييييل  قييييييديم ثالثيييييية م  ييييييحيل لمن ييييييب  ئيييييييس الجمهو ييييييية   ييييييي السيييييياعا  األخييييييي ة مييييييل المهليييييية  الززززززدي  را  

 ال يييييي حييييييدد ا الب لمييييييال إلعييييييادة  يييييي ر بيييييياب ال   ييييييير مجييييييددا للمن ييييييب  ليبقييييييل م يييييي ا علييييييل منا سيييييية غ يمييييييه

وييييييي ى الم اقبييييييول لل ح اجيييييية الموقيييييي  سيييييي د ع الحييييييزبيل .الييييييو ني وال  ييييييبث بالمن ييييييب ح ييييييل اليييييين س األخييييييي 

ال ييييي دييل  للبحيييييث عيييييل حليييييوي  وا قيييييية بينهميييييا  يييييي  يييييي   ييييياعد حيييييدة  ييييي اعهما عليييييل المن يييييب... وميييييا قيييييد 

  وح ييييييل بشييييييداد يجيييييي ه مييييييل انا اسييييييا  سييييييلبية علييييييل حييييييوا ا    يييييي يي الح وميييييية مييييييع القييييييوى السياسييييييية  ييييييي

  بمييييييا يزعييييييز   ييييييوازل القييييييوى الييييييدقي  والحسيييييياس بيييييييل الحييييييزبيل   دسيييييي ال االو ييييييا  الداخلييييييية  ييييييي اقليييييييم

 . نا 
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 ئيس  يئة النزا ة االسب  القا ي  حيم الا يلي ل  دجلة م لمواي الا ا  المه بة  اادي 

 سنوا  مالية 6موازنة 

 

قيييييياي  ئيييييييس  يئيييييية النزا يييييية األسييييييب  القا ييييييي  حيييييييم الا يلييييييي  اليييييييوم اال بايييييياا   ل  الح ييييييم  دجليييييية ال  ييييييائية 

   2012ال ييييياد  ميييييل اال حادييييييية عليييييل قيييييانول اليييييين   والشييييياز  يييييي   دسيييييي ال  جييييياا بنيييييااس علييييييل دعيييييوى منيييييي  

ول يييييييا  ."مبينيييييييا لل  المح مييييييية اال حاديييييييية    ييييييي  سيييييييل  ها عليييييييل قيييييييانول  يييييييد  ميييييييل ب لميييييييال   دسييييييي ال

لا يلييييييي األبييييييي  خييييييالي اس  ييييييا  ه  ييييييي ن يييييي ة لخبييييييا   الخال يييييية  مييييييل دجليييييية  لل  قييييييانول اليييييين   والشيييييياز ا

مييييييييل المل ييييييييا  ال ييييييييائ ة  ييييييييي الدسيييييييي و  الا اقييييييييي   ال  ييييييييا  لييييييييل لل  الن ييييييييام اال حييييييييادي عيييييييياجز عييييييييل  دا ة 

وييييييي ى القا ييييييي السيييييياب  لل  قيييييي ا  اال حادييييييية ب يييييي ل قييييييانول ."ال يد الييييييية المن ييييييوص عليهييييييا  ييييييي الدسيييييي و 

  االقلييييييييم يجيييييييب لل ي وا ييييييي  ميييييييع الدسييييييي و  دول الن ييييييي  لل  قييييييياا السياسيييييييييل   مييييييي   اس ب نيييييييه  ال يجيييييييب ن ييييييي

 ."اعيييييييييييييييييييييييييييييييييادة الم  زيييييييييييييييييييييييييييييييييية للح يييييييييييييييييييييييييييييييييا  عليييييييييييييييييييييييييييييييييل حقيييييييييييييييييييييييييييييييييو  المحا  يييييييييييييييييييييييييييييييييا 

و  يييييي  لل   نييييييا   ح  ييييييا  سياسييييييية ل   ييييييي  ال حييييييال  الثالثييييييي قييييييد  اييييييي  األغلبييييييية   مؤ ييييييداس ال  اال ييييييا  

ولع بييييييي   ئييييييييس  يئييييييية النزا ييييييية ."ح ومييييييية ال وا ييييييي  ال نسييييييييقي ي ييييييييد  م يييييييي   ئاسييييييية الجمهو يييييييية ب ييييييي  

األسيييييييب  لل  الخ يييييييية ميييييييل الماا  ييييييية و اا  ييييييي ب القيييييييوى السياسيييييييية للدسييييييي و    ال  يييييييا  ليييييييل لل  ح ومييييييية 

وحيييييي   الا يلييييييي مييييييل لل   يييييي   اإل ادا  يهييييييدد ."االغلبييييييية قييييييد   ييييييول ال ييييييمال لمواجهيييييية الم ييييييا ي األمنييييييية

  يليييييييول  15 يئيييييية النزا يييييية مييييييل منييييييع  ييييييد  ل ثيييييي  مييييييل  وب يييييي ل  م  ييييييل."السييييييلم األ لييييييي والاملييييييية السياسييييييية

  ل ييييييييد الا يلييييييييي لل  األمييييييييواي 2021مليييييييييا ا  دوال (  خييييييييالي الاييييييييام الما ييييييييي  10دينييييييييا  ع اقييييييييي )حييييييييوالي 

المه بيييييية ل بيييييي  مييييييل الداخلييييييية ويجييييييب اسيييييي ااد ها    ا يييييي ا مييييييل لل  األمييييييواي المه بيييييية مييييييل الايييييي ا    جيييييياوز 

 ."سنوا  مالية 6ا  مليا  دوال  ووحد ا   جاوز موازن 600ال 
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نيجي  ال با زانيم ق ا  المح مة اال حادية اس ند علل قانول للن ام الساب  وغي  قابي 

 لل ن ي 

قييييييياي  ئييييييييس اقلييييييييم  و دسييييييي ال نيجي  يييييييال بيييييييا زاني   ل قييييييي ا  المح مييييييية اال حاديييييييية الخييييييياص   ييييييي   نييييييييوز 

 .قانول لزمل الن ام الساب  بقانول الن   والشاز  ي االقليم  غي  دس و ي  واس ند علل

وقييييياي بيييييا زاني  يييييي بييييييال    يييييي الوقييييي  الييييي ي الييييي ي يمييييي  الاييييي ا  ب و يييييا  سياسيييييية ماقيييييدة   يييييد  قييييي ا  ميييييل 

المح مييييية اال حاديييييية ي ييييي  قيييييانول الييييين   والشييييياز  يييييي  قلييييييم   دسييييي ال ب نيييييه غيييييي  دسييييي و ي  ونا قيييييد ال  ييييي ا 

سييييييس ال د الييييييية والحقييييييو  الدسيييييي و ية القيييييي ا  اليييييي ي اسيييييي ند علييييييل قييييييانول لييييييزمل الن ييييييام السيييييياب   ل مييييييي ل

س  لييييييل لنييييييه  غييييييي  قابييييييي لل ن ييييييي   القليييييييم  و دسيييييي ال وال ينسييييييجم مييييييع  وح الدسيييييي و  والن ييييييام ال ييييييد الي   ال  ييييييا

 ."علل ل   الواقع

ول ييييييا    نا قييييييد ال المح ميييييية اال حادييييييية وبييييييدال مييييييل  يييييي ا القيييييي ا   ييييييال عليهييييييا   ييييييدا  قيييييي ا  بييييييال  اييييييالج 

 ."حسب الدس و  وال   ول  ي  الر جميع ال اب الا اقي م ا ي الن   والشاز مع االقليم

وقيييييياي  ئيييييييس اقليييييييم  و دسيييييي ال   نن  يييييي  مييييييل المح ميييييية اال حادييييييية الاليييييييا الا اقييييييية اعييييييادة الن يييييي   ييييييي  يييييي ا 

القييييي ا  واالخيييييي  بن ييييي  االع بييييييا  الحقييييييو  الدسييييي و ية والن ييييييام اال حيييييادي ل ييييييي ال ي ييييييول  نيييييا  خيييييي   للحقييييييو  

م  و دسييييييي ال  باإل ييييييا ة  ليييييييل عيييييييدم  اقييييييييد الو ييييييع السياسيييييييي ل ثييييييي   ويسيييييييبب القانونييييييية والدسييييييي و ية القليييييييي

 ."ال    بم الر الا ا  ب  ي عام

الثالثييييياا  ا يييييد   المح مييييية اال حاديييييية قييييي ا ا  بايييييدم دسييييي و ية قيييييانول الييييين   والشييييياز  و يييييي وقييييي  سييييياب  ميييييل

حقيييييوي الن  يييييية  يييييي لح ومييييية  قلييييييم  و دسييييي ال  ميييييع  ليييييزام ح ومييييية اإلقلييييييم ب سيييييليم  اميييييي  ن ييييياع الييييين   ميييييل ال

 قليييييييم  و دسيييييي ال والمنييييييا   األخيييييي ى ال ييييييي قاميييييي  وزا ة الثيييييي وا  ال بياييييييية  ييييييي ح وميييييية  قليييييييم  و دسيييييي ال 

باسيييييي خ اع اليييييين   منهييييييا و سييييييليمها  لييييييل الح وميييييية اال حادييييييية والم مثليييييية بييييييوزا ة اليييييين   اال حادييييييية و م ينهييييييا 

 .ه و  دي همل اس خدام  الحيا ها الدس و ية بخ وص اس   ا  الن   واس خ اج

ول ييييييييا  لل لييييييييوزا ة اليييييييين   الحيييييييي  بم ابايييييييية ب ييييييييالل ال ااقييييييييدا  الن  ييييييييية ال ييييييييي لب م هييييييييا ح وميييييييية  قليييييييييم 

 و دسييييييي ال ميييييييع األ ييييييي ا  الخا جيييييييية دوي و ييييييي  ا  بخ يييييييوص اس   يييييييا  الييييييين   واسييييييي خ اجه و  يييييييدي ه 

ييييييييية وبياييييييييه  و لييييييييزام ح وميييييييية  قليييييييييم  و دسيييييييي ال ب م يييييييييل وزا ة اليييييييين   الا اقييييييييية وديييييييييوال ال قابيييييييية المال

اال حييييييادي بم اجايييييية  ا يييييية الاقييييييود الن  ييييييية المب ميييييية مييييييع ح وميييييية االقليييييييم بخ ييييييوص   ييييييدي  اليييييين   والشيييييياز 

وبياييييييه لشيييييي    ييييييدقيقها و حديييييييد الحقييييييو  المالييييييية الم   بيييييية ب ميييييية ح وميييييية  قليييييييم  و دسيييييي ال مييييييل ج ائهييييييا 

 ولل يييييييي م  حدييييييييد ح ييييييية اإلقلييييييييم ميييييييل الموازنييييييية الاامييييييية وبال ييييييي ي الييييييي ي ي يييييييمل  ي ييييييياي حقيييييييو  ميييييييوا ني

محا  ييييييا   قليييييييم  و دسيييييي ال مييييييل الموازنيييييية الااميييييية اال حادييييييية وعييييييدم   خي  ييييييا و  يييييياا  الح وميييييية اال حادييييييية 

 .وديوال ال قابة المالية اال حادي ب ل 

وبيييييدل  قليييييييم  و دسيييييي ال  ييييييي بيييييييع ن  ييييييه بماييييييزي عيييييل الح وميييييية اال حادييييييية  باييييييد لزميييييية مالييييييية خانقيييييية ن يجيييييية 

ش لمنيييييا    يييييي الاييييي ا   باإل يييييا ة  ليييييل الخال يييييا  ميييييع بشيييييداد انهييييييا  لسييييياا  الييييين   خيييييالي اج يييييياح  ن ييييييم داعييييي

 .ال ي د ا  األخي ة إليقا       وا ب مو  ي اإلقليم
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و قييييييوي بشييييييداد  ل  يييييي   ها الو نييييييية لليييييين    سييييييومو   ييييييي الجهيييييية الوحيييييييدة المخييييييوي لهييييييا بيييييييع اليييييين   الخييييييام 

الشيييييياز الا اقييييييي بقييييييي الا اقييييييي  ل ييييييل  ييييييي جانييييييب يييييييزعم لل الدسيييييي و   ييييييي  يييييي ه. ون يييييي ا ألل قييييييانول اليييييين   و

س  ي م حلة ال ياغة بسبب الخال ا   ي  نا  مجاي للمناو ة  .محبوسا

 .ويا ب  مل  الن   لحد لب ز المل ا  الاالقة بيل بشداد ول بيي

مليييييييول دوال (   وا ييييييب لمييييييو  ي  قليييييييم  380مليييييييا  دينييييييا  ع اقييييييي )نحييييييو  453و انيييييي  بشييييييداد  ييييييد ع  ييييييه يا 

جيييييي اا االقليييييييم اسيييييي   اا االسيييييي قالي مييييييل جه ييييييه  وبسييييييبب مييييييا قال ييييييه بشييييييداد  و دسيييييي ال  ل نهييييييا لوق  هييييييا باييييييد  

 .بادم  ل زام اإلقليم ب سليم ن  ه و قا لبنود الموازنة اال حادية

وباييييييد جييييييوال  عديييييييدة مييييييل الم او ييييييا  السياسييييييية  ل لييييييزم اإلقليييييييم بحسييييييب ا  ييييييا  مييييييع الح وميييييية  ييييييي بشييييييداد  

س مييييييل اليييييين   الخييييييام 250ب سييييييليم  المنيييييي ج مييييييل حقولهييييييا ل يييييي  ة  يييييي  ة  سييييييومو   لليييييي  ب ميييييييي خييييييام يوميييييييا

 .الح ومية  و سلم اإلي ادا   لل الخزينة الاامة اال حادية

 لبو  بي  وق  قائمة المخا   الم القة بالس   المبا   مل الا ا  و سع دوي ع بية

ل ييييييي   حيييييي  اإلمييييييا ا  الا بييييييية الم حييييييدة  اليييييييوم الثالثيييييياا   حييييييديثا ليييييي  القائمة الخ يييييي اا   ا   نيييييياسو اليييييية 

واألقيييييياليم المسييييييموح بالسيييييي   منهييييييا  لييييييل  مييييييا ة لبييييييو  بييييييي الخليجييييييية مبا يييييي ة  دول   ييييييم الييييييدوي والمنييييييا   

   الحج  ال حي بسبب  ي وس   و ونا  المس جد.الحاجة  لل   بي   ج ااا  

و  يييييي  حسيييييياب الم  ييييييب اإلعالمييييييي لح وميييييية لبييييييو  بييييييي علييييييل   ييييييوي    لنييييييه ييييييي م الامييييييي بالقائميييييية الجديييييييدة   

 . ب اي    با  الجا ي 15مل اليوم الثالثاا  الموا    اع با ا

دوي ع بيييييييييية   يييييييييي البحيييييييي يل  الجزائييييييييي   السيييييييياودية  الاييييييييي ا   ال ويييييييييي    10و  ييييييييمي القائمييييييييية المحدثيييييييية 

 .المش ب  اليمل   ونس  سل نة عمال  سو يا

ي الييييييييا  ميييييييا   يييييييمي القائمييييييية  سييييييي ائيي ولو  انييييييييا و   ييييييييا ولم ي يييييييا وال ييييييييل و  نسيييييييا و نيييييييدا و سيييييييبانيا و 

 .و ايالند وال لبيل ولس  اليا والبوسنة واله س 
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 ينق ها ل م عن  ..  ائ ا    ي ية ال نع  اود للامي  ي سالح الجو الا اقي

  ييييييي   مجليييييييية  جييييييياينس  الم خ  يييييييية بال يييييييؤول الاسيييييييي  ية واالمنيييييييية  يييييييييوم الثالثيييييييياا  ال   ييييييي   نيييييييييوز 

باييييية لسيييييالح الجيييييو الا اقيييييي  عييييياد  اليييييل الاميييييي مجيييييددا لل يييييا  ال  يييييي ية ال ييييينع ال ا 159- يييييائ ا   طيييييي و  ي

واو يييييير  ق ييييييي  للمجليييييية الم خ  يييييية    جم ييييييه و اليييييية  يييييي   نيييييييوز  ال .والم ييييييا  ة  ييييييي عمليييييييا  عسيييييي  ية

ال  ييييي  عيييييل  ييييي ه االنبييييياا حيييييوي ال يييييائ ة ال  يييييي ية المقا لييييية الم ايييييددة المهميييييا   جييييياا  يييييي  ق يييييي   ييييياد  عيييييل 

وبييييي غم عيييييودة  ييييي ه ال يييييائ ة اليييييل الن يييييا  الاسييييي  ي  اال ال .ييييييةم  يييييب الم ييييي ش الايييييام بيييييوزا ة اليييييد ا  االم ي 

واو ييييييح  . ق ييييييي   جيييييياينس  ل يييييي  الييييييل انييييييه ليييييييس ب م انهييييييا  ييييييل غييييييا ا  جوييييييية اال بقنابييييييي غييييييي  موجهيييييية

المجلييييية ال  ق يييييي ا   يييييليا  يييييد   يييييي الثيييييامل ميييييل  يييييبا    ب ايييييي  الجيييييا ي حيييييوي عمليييييية  الايييييزم ال يييييلب   يييييي 

لل يييييا   و يييييو ميييييا  ييييي ي حيييييدثا ملحو يييييا الل  ييييي ا  159-طيييييي و  يالاييييي ا  وسيييييو يا  حيييييدث عيييييل عيييييودة  يييييائ ا   

و  يييييي   المجليييييية ال الايييييي ا  .ال يييييي از مييييييل ال ييييييائ ا  لييييييم ي ييييييل منخ  ييييييا  ييييييي الامليييييييا  منيييييي  خمييييييس سيييييينوا 

اييييييييه  واثنييييييييل ميييييييل  يييييييائ ا  ال يييييييد يب  159- يييييييائ ا  مقا لييييييية خ ي ييييييية مسييييييي املة ميييييييل  ييييييي از   ي 10 سيييييييلم 

وبحسيييييييييب  ق يييييييييي  .2015ا اع بيييييييييا ا ميييييييييل الايييييييييام بيييييييييي  ميييييييييل جمهو يييييييييية   يييييييييي ي 159-  ي   ا  المقايييييييييديل

غيييييا ة جويييييية  يييييم  ن يييييي  ا  يييييي ال بيييييع  30الم ييييي ش  يييييي وزا ة اليييييد ا  االم ي يييييية  انيييييه ي  يييييمل جيييييدوال ي يييييم 

  قيييييييد اسيييييي خدم   يييييييي سيييييي  منهيييييييا  مقا نيييييية با ييييييي  159-ي هييييييي  لل  ييييييائ ا    ي 2021األخييييييي  ميييييييل الاييييييام 

ونقييييييي ال ق ييييييي  عيييييييل .  االم ي يييييييية16-   ا  غييييييا ا  ن يييييي  ها مقيييييييا ال  ع اقييييييية م اييييييددة المهيييييييام مييييييل  يييييي از

ال حييييييال  اليييييي ي  قييييييوده الواليييييييا  الم حييييييدة قولييييييه   ل جميييييييع  يييييي با  ال ييييييائ ا  ال  ييييييي ية ال يييييينع اسيييييي خدم  

 .  ألنه لم ي م  سليم اجهزة ال وجيه بالليز  الل الس ب82-قنابي غي  موجهة مل   از  ام  ي

 مسلحول يخ   ول  احب م  ب  ي  ة   قي بشداد

ل ييييياد م يييييد  لمنيييييي  الثالثييييياا  باخ  يييييا   ييييياحب م  يييييب  يييييي  ة عليييييل ييييييد مسيييييلحيل  ييييي قي   ة نييييييوزالسيييييوم ي

وقيييييياي الم ييييييد   ييييييي حييييييديث    ل  مجموعيييييية مسييييييلحة م ونيييييية مييييييل عجل يييييييل اقييييييدم  علييييييل اع يييييي ا  .بشييييييداد

ول يييييا  الم يييييد  لنيييييه   يييييم خ  يييييه  ."عجلييييية مدنيييييية بيييييداخلها  ييييياحب م  يييييب لل يييييي  ة  يييييمل من قييييية جميلييييية

 ." ياده الل جهة مجهولة ح   هديد السالح واق
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حييييييي   القييييييييادي  يييييييي اال يييييييا  ال نسييييييييقي    يييييييي جيييييييدعال  الثالثييييييياا  ميييييييل ان قييييييياي  و يييييييل  و الييييييية المالومييييييية  

 .ميسال الل ديالل

  و يييييل ميسيييييال و يييييداعيا  ميييييا يح يييييي  يهيييييا ميييييل اغ يييييياال  قيييييد  ن قيييييي اليييييل دييييييالل ال يييييي“وقييييياي جيييييدعال    ل 

 اييييياني مييييييل  حييييييديا   بييييييي ة  ييييييي الم ييييييهد االمنييييييي الايييييام  ييييييي  ييييييي وجييييييود ن ييييييا  لخاليييييييا داع ييييييية وجماعييييييا  

 .”اج امية

انا يييييية المنا ييييييب االمنييييييية لقيييييييادا    ييييييواة و ا  خبيييييي ة بايييييييدا عييييييل ال يييييي ثي  السياسييييييي يمثييييييي “ول ييييييا   لل 

 .”بداية الحي للم هد االمني  ي ديالل

ه  الما ييييييية  غييييييم اجيييييي اا سلسييييييلة  شييييييي ا  مهميييييية  ييييييي و  ييييييهد ديييييييالل خ وقييييييا  امنييييييية م  يييييي  ة  ييييييي اال يييييي

  .المن ومة االمنية

 

 عاجي -ان ال  عملية اس باقية  ب ى بالمنا   ال ح اوية  ي   بالا 

 ن لقيييييي  عملييييييية اسيييييي باقية  بيييييي ى  اليييييييوم اال بايييييياا  بالمنييييييا   ال ييييييح اوية  ييييييي محا  يييييية   السييييييوم ية نيييييييوز

 .  بالا

ا المقدسييييية ب  قييييية قائيييييد عملييييييا   ييييي بالا ا ييييي  ا ب ييييي ي مبا ييييي  وقييييياي م يييييد  لمنيييييي   لل  قائيييييد  ييييي  ة  ييييي بال

عليييييل عمليييييية اسيييييي باقية  بييييي ى  ييييييي المنيييييا   ال ييييييح اوية لمحا  ييييية  ييييي بالا  حيييييييث ن ييييي   الاملييييييية ميييييل قبييييييي 

ا ييييييواع  يييييي  ة  يييييي بالا الق الييييييية مييييييع ق اييييييا  قيييييييادة عمليييييييا   يييييي بالا المقدسيييييية  مييييييل ل بايييييية محيييييياو  م اييييييددة 

 ."ا خل  بحي ة ال زازة با جاه محا  ة االنبا علل ام داد ال ح اا نزوالس بامقه

 ."ول ا  انه   م    يش المنا   ال ح اوية ون ب ال مائل ل نام   بالا باالمل واالس ق ا 
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 سومو  و ر طلية  ساي  ن و  الخام واال  اقية بيل الم  ز واإلقليم

  اليييييييوم الثالثيييييياا  طلييييييية  سيييييياي  ن ييييييو  (Somo) لو ييييييح   يييييي  ة  سييييييوي  اليييييين    نبيييييياا الا اقيييييييةو اليييييية األ

وقييييياي ميييييدي  .ب ييييي ل ال  يييييدي  2022الخيييييام واال  اقيييييية بييييييل الم  يييييز واإلقلييييييم   يميييييا لعلنييييي  عيييييل خ  هيييييا لايييييام 

س  ييييييي لسيييييياا   يييييي  عييييييام ال يييييي  ة عييييييالا خ يييييي  الياسيييييي ي  ل )وا (م  ل  سييييييو  اليييييين   الاييييييالمي  ييييييهد ا   اعييييييا

 ييييييو  الاالمييييييية  ييييييي ال  يييييي ة الما ييييييية  لاييييييدة لسييييييباب منهييييييا لسييييييباب جيوسياسييييييية   اليييييي  بييييييال و  ا  ال ييييييي الن

  ييييييهد ا عييييييدة منييييييا   مييييييل الاييييييالم  ولخيييييي ى  نييييييية   اليييييي  ب يييييي ث  اإلن يييييياع لييييييبا  الييييييدوي الم ييييييد ة لليييييين    

باإل يييييا ة اليييييل لسيييييباب   الييييي  بحالييييية ال قيييييس ولسيييييباب عدييييييدة لخييييي ى  ميييييا لثييييي  عليييييل حجيييييم الماييييي و  ميييييل 

ول يييييييا  لل ."  الايييييييالمي وانخ ا يييييييه  لميييييييام  زاييييييييد ال ليييييييب بايييييييد ال ايييييييا ي ميييييييل طثيييييييا  جائحييييييية  و ونييييييياالييييييين 

  يييييي  ة  سييييييوي  اليييييين   وعنييييييد  سيييييياي  الن ييييييو  الخييييييام الا اقييييييية   خيييييي   ييييييي االع بييييييا  الاديييييييد مييييييل الماييييييايي  

واالع بييييييا ا  ال ييييييي   ييييييمل لل ي ييييييول سييييييا  البيييييييع ال سييييييمي للن ييييييو  الخييييييام الا اقييييييية سييييييا اس عييييييادالس ي ييييييمل 

ليييييل عائيييييد ميييييالي للبليييييد ويحيييييا    يييييي الوقييييي  ن سيييييه عليييييل  نا سيييييية الن يييييو  الخيييييام الا اقيييييية بييييييل الن يييييو  ال يييييي اع

 ييييييي د  ليييييييل األسيييييييوا  الثالثييييييية )طسييييييييا واو بيييييييا وام ي يييييييا(  ما ميييييييديل عليييييييل ال حلييييييييي اليييييييدقي  لحالييييييية السيييييييو  

و يييييييابع لل  وزا ة الييييييين   وميييييييل خيييييييالي  ييييييي  ة  سيييييييوي  الييييييين   عملييييييي  عليييييييل ."و وازنيييييييا  الاييييييي   وال ليييييييب

عيييييل   يييييي  زييييييادة ال مييييييا  ال ااقديييييية بنييييياا عليييييل الخ ييييية ال  يييييدي ية  2022زييييييادة خ  هيييييا ال  يييييدي ية لايييييام 

س لل  مسييييييي لة  المقدميييييية ميييييييل قبيييييييي ال ييييييي  ا  اإلن اجييييييية  يييييييي اليييييييوزا ة لل مييييييييا  الم احيييييية لل  يييييييدي    مو يييييييحا

   البنيييييل   يييييع ال اقييييية ال  يييييدي ية ال  ق  ييييي  عليييييل ا   يييييا  لسييييياا  الييييين   ميييييل عدميييييه  و نميييييا  ا ميييييد عليييييل  يييييو

ال ح يييييييية ال  يييييييدي ية وال اقيييييييية االسييييييي ياابية لمييييييييوانئ ال حمييييييييي والسيييييييياة الخزنيييييييية  باإل ييييييييا ة اليييييييل عوامييييييييي 

لوجيسيييييي ية لخيييييي ى و ييييييو مييييييا يامييييييي الايييييي ا  علييييييل   ييييييوي ه مييييييل خييييييالي  ن ييييييي  الخ يييييي  الم سييييييومة مييييييل قبييييييي 

بسياسيييييية من ميييييية  الييييييوزا ة  ل  ييييييع القييييييد ة ال  ييييييدي ية للبلييييييد خييييييالي ال  يييييي ة القادميييييية  باإل ييييييا ة الييييييل االل ييييييزام

 جييييييياه م شيييييييي ا  السيييييييو  الاالميييييييية وبميييييييا ي يييييييمل الح يييييييا   (OPEC+) اليييييييدوي الم يييييييد ة للييييييين   وحل ائهيييييييا

علييييييل الح ييييييص الحالييييييية للايييييي ا   ييييييي األسييييييوا  ال ئيسييييييية الثالثيييييية والسيييييياي ل  اهييييييا  لمييييييا سيييييينح  ال   يييييية 

 سييييييوي   وعييييييل ال زامييييييا    دسيييييي ال الن  ييييييية  جيييييياه الح وميييييية الم  زييييييية  لو يييييير مييييييدي  عييييييام  يييييي  ة."ليييييي ل 

 قيييييييوم  ييييييي  ة  2021( ميييييييل الموازنييييييية اال حاديييييييية لايييييييام 11  لنيييييييه  اسييييييي ناداس اليييييييل الميييييييادة )(Somo)  الييييييين  

( لليييييي  250 سييييييوي  اليييييين   ب زويييييييد لقيييييييام ال ميييييييا  المقيييييي     ييييييدي  ا مييييييل قبييييييي  قليييييييم   دسيييييي ال الايييييي ا  )

س ب مييييييييي يوم اليييييييل وزا ة الماليييييييية اال حاديييييييية لشييييييي   اس ح يييييييالها ميييييييل ح ومييييييية اإلقلييييييييم  حييييييييث يييييييي  م  يييييييه يا

 زوييييييييد البيانيييييييا  الم القييييييية ب ييييييياد ا  اإلقلييييييييم بايييييييد اح سييييييياب ال مييييييييا  ولقيامهيييييييا و ييييييي  ال سييييييياي ة ال سيييييييمية 

و ييييييابع لل  مو ييييييو  البيييييي  بييييييال زام ح وميييييية ."المالنيييييية مييييييل قبييييييي  يييييي  ة  سييييييوي  اليييييين   الييييييل وزا ة المالييييييية

عمييييييي  ييييييي ه اإلقليييييييم باال  اقييييييية مييييييل عدمييييييه  ييييييو مييييييل اخ  ييييييياص وزا ة المالييييييية وليييييييس مييييييل  ييييييمل مهييييييام 

 ."ال   ة

 

 

 

 لسوا  الاملة  ي بشداد  شل  علل انخ ا   ي سا  بيع الدوال 

https://www.ina.iq/148971--.html
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نخ  ييييييي  اسييييييياا   ييييييي   اليييييييدوال  اميييييييام اليييييييدينا  الا اقيييييييي  الييييييييوم الثالثييييييياا  ميييييييع  غيييييييال   دجليييييية ال  يييييييائية 

 . البو  ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية ال ئيسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية  يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي بشيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييداد

 

دينيييييا  ع اقيييييي ل يييييي  147900وبحسيييييب بو  ييييية ال  ييييياح والحا ثيييييية الم  زيييييية   قيييييد اق لييييي   يييييي بشيييييداد عليييييل 

 .دوال  100دينييييييييا ا مقابييييييييي  147975دوال  لم ي ييييييييي   يمييييييييا  ييييييييال السييييييييا  المسييييييييجي  ييييييييباح اليييييييييوم  100

 

 يميييييا اسييييي ق   اسييييياا  البييييييع وال ييييي اا  يييييي محييييياي ال يييييي  ة باال سيييييوا  المحليييييية  يييييي بشيييييداد  حييييييث بلييييي  سيييييا  

 .دوال  ام ي ي 100دينا  ل ي  147500دينا  ع اقي  بينما بل  سا  ال  اا  148500البيع 

 

 ما   طي ي س ين ل   ي الا ا  بدعم مل م    ال نمية الا اقي

ب عايييييييية ” طي يييييييي س لل  نولوجييييييييا واال  ييييييياال “ين لييييييي   يييييييي الاييييييي ا   الثالثييييييياا  ماييييييي     الم  يييييييز الخبييييييي ي

 ئييييييييس اليييييييوز اا م ييييييي  ل ال يييييييا مي  واالمانييييييية الاامييييييية لمجليييييييس اليييييييوز اا  ووزيييييييي  اال  ييييييياال  المهنيييييييدس 

 .اني  وبدعم مل م    ال نمية الا اقيل  ال ال يب

جميييييييع الييييييدوي وال يييييي  ا  المحلييييييية والاالمييييييية   2022 ييييييبا   ب اي   3ودعيييييي  األمانيييييية  ييييييي بيييييييال لهييييييا  ييييييي 

للم ييييييا  ة  ييييييي المايييييي   لل ايييييي    علييييييل  يييييي ص ال يييييي ا ة الحقيقييييييية مييييييع الجهييييييا  الق اعييييييية المخ  يييييية وبمييييييا 

  والم يييييا  ة  ييييييي و يييييع حجييييي  األسييييياس لاييييييالم  ي ناسيييييب والخ ييييي  ال نمويييييية للق يييييا  ال  نولييييييوجي  يييييي الاييييي ا 

قمي ي ال    .لسهي عل   ي  ال حو 

ي ال قمييييييييي  وال بن ييييييييي الم سييييييييا   “و  قييييييييام  االيييييييييا  المايييييييي    حيييييييي   يييييييياا   الايييييييي ا  ين ليييييييي  نحييييييييو ال حييييييييو 

يييييييد الم  يييييييز الخبيييييييي ي  م يييييييا  ة ا حييييييياد الشيييييييي   ال جا يييييييية الا اقييييييييية .ل  نولوجييييييييا الييييييي  اا اال يييييييي ناعي   و    

ييييييية  وم ييييييا   وبنييييييو  ل لييييييية و يييييي  ا  ال حويييييييي المييييييالي والييييييد ع اإلل   ونييييييي   ييييييي و يييييي  ا  دولييييييية ومحل  

 2022 يييييبا   ب اي   18ولشايييييية  15ال االييييييا  ال يييييي  قيييييام عليييييل ل   ماييييي   بشيييييداد اليييييدولي اب يييييداا ميييييل 

وميييييييل المؤميييييييي لل ي لييييييي  الماييييييي   اوي حا ييييييينة م خ  ييييييية بال قنييييييييا  الماليييييييية  يييييييي الاييييييي ا  واسييييييي ا ا  .

 . ال وعية الم   ية الخدما  الم   ية و ن  

وي يييييييي ر المايييييييي    ال يييييييي ص لمييييييييام الجمهييييييييو  الا اقييييييييي  لل ايييييييي    علييييييييل ال يييييييي ص االسيييييييي ثما ية  و  يييييييي ص 

 .ال  ا ة الحقيقية الم  وحة مل ق ب ي وزا ة اال  اال  وال   ا  والم ا   الم ا  ة  يه
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السييييي الييييييوم  ييييياود ميييييل األ بييييياح المسييييي ثم يل جنيييييي ميييييع الثالثييييياا  الن   الييييييوم لسييييياا    اجاييييي    نييييييوز ايييييي ث

 لل ميييييل الييييي غم عليييييل   الاالميييييية األسيييييهم لسيييييوا    اجيييييع وميييييع سييييينوا  سيييييبع  يييييي مسييييي ويا ها لعليييييل  ليييييل ابييييي 

 اإلمدادا . و ا ي لو  انيا  وسيا  شزو لل مل مخاو  حد ها الخسائ 

للب مييييييييي  دوال  95.83 ب نييييييي  لخيييييييام ا جلييييييية الاقيييييييود بلشييييييي  جييييييي ين ش  ب وقيييييييي  41م04 السييييييياعة وبحليييييييوي

 االثنيل. يوم دوال  2.04 ا   اعها باد ٪ 0.67 لو سن سا  65 منخ  ة

لل بايييييييد للب مييييييييي دوال  94.75  ليييييييل ٪0.74 لو سييييييين سا 71 األم ي يييييييي الوسيييييييي    سييييييياس غييييييي ب خيييييييام و يييييييب 

 الساب . اليوم  ي دوال  2.36 ا   ع 
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 ال ئيس الجزائ يم القمة الا بية س اقد بال بع األخي    ا الاام

ل يييييد الييييي ئيس الجزائييييي ي عبيييييد المجييييييد  بيييييول  مسييييياا الثالثييييياا  لنيييييه ال يوجيييييد لي خيييييال   سييييي اي نييييييوز ع بيييييية 

بييييييل القيييييادة الاييييي ب ميييييل لجيييييي  ن ييييييم القمييييية الا بيييييية المقبلييييية  يييييي الجزائييييي   مؤ يييييدا لنهيييييا سييييي اقد  يييييي ال بيييييع 

وخيييييالي لقييييياا ميييييع ممثليييييي ال يييييحا ة المحليييييية  قييييياي  بيييييول  نيييييه  ال يوجيييييد لي خيييييال  .م الجيييييا ياألخيييييي  ميييييل الايييييا

بيييييي بيييييالا س  ليييييم نجيييييد  ال ال  يييييجيع ميييييل قبيييييي األ يييييقاا القيييييادة الاييييي ب  سيييييواا ميييييل الخلييييييج لو م ييييي  ال يييييقيقة 

ول يييييييا م   يييييييي األ يييييييقاا الاييييييي ب ."و يييييييونس والييييييييمل الييييييي يل ين  ييييييي ول اناقييييييياد القمييييييية الا بيييييييية بيييييييالجزائ 

القائميييييية علييييييل البقيييييياا علييييييل مسييييييا ة واحييييييدة بيييييييل ال  قيييييياا وعييييييدم  الجزائيييييي  القميييييية ن يييييي ا لسياسييييييةين  يييييي ول 

ليييييدوي  بيييييي  حييييياوي ليييييم ال يييييمي بييييييل اليييييدوي قيييييد   سيييييببها  يييييي سييييي ب الزيييييي  عليييييل النيييييا  إلثيييييا ة ال ييييي ل بييييييل ا

 خييييي ع قمييييية الجزائييييي  بن يييييائج   يجابيييييية جيييييدا   ال  عيييييل لمليييييه  يييييي لل الييييي ئيس الجزائييييي ي ولعييييي ب."المسييييي  ا 

سيييييييما ولل  الاييييييالم الا بييييييي يح اجهييييييا   م ييييييي ام    انييييييا مييييييل ال   قيييييية   و يييييي  مييييييا   يييييي   و اليييييية األنبيييييياا 

 .الجزائ ية

 من مة ال ااول اإلسالمي  بحث اس  ماي لوائر لجنة األس ة

اإلسيييييييالمي  االج مييييييييا  الثيييييييياني  اس  ييييييييا   األمانيييييييية الاامييييييية لمن ميييييييية ال ايييييييياول المسييييييي قلة و الييييييية ال ييييييييحا ة 

ل  ييييييييي  الخبيييييييي اا الح ييييييييومييل الم  ييييييييوح الا ييييييييوية السيييييييي  ماي اللييييييييوائر الداخلييييييييية والمالييييييييية للجنيييييييية األسيييييييي ة 

و  لسييييييي  وزيييييييي ة األسييييييي ة وال يييييييؤول االج ماعيييييييية بالجمهو يييييييية ال   يييييييية  سييييييياادة .للمن مييييييية  الييييييييوم الثالثييييييياا

 ميييييية لل يسييييي  مي االج ميييييا  مناق ييييية الليييييوائر السييييييدة د ييييييا ييييييان   االج ميييييا  ال يييييي ل يييييد   يييييي  لم هيييييا عليييييل ل

وللقييييييل السيييييي ي   ييييييا   علييييييي بخييييييي   األميييييييل .الداخلييييييية والمالييييييية للجنيييييية األسيييييي ة بمن ميييييية ال ايييييياول اإلسييييييالمي

الاييييييام المسيييييياعد لل ييييييؤول اإلنسييييييانية والثقا ييييييية واالج ماعييييييية بالمن ميييييية  لميييييية األمانيييييية الااميييييية  ييييييي االج مييييييا  

ص  ييييييي  ه و قيييييييدي ه ليييييييوزا ة األسييييييي ة والخيييييييدما  االج ماعييييييييية الييييييي ي اناقيييييييد ا   ا ييييييييا  ما بيييييييا عيييييييل خيييييييال

بالجمهو ييييييييية ال   ييييييييية   ئيسيييييييية المييييييييؤ م  الييييييييوزا ي حييييييييوي ال نمييييييييية االج ماعييييييييية و ليييييييي  لييييييييدعو ها لاقييييييييد 

وقييييييياي بخييييييي   ل مجليييييييس وز اا الخا جيييييييية .االج مييييييا  الثييييييياني ودعمهييييييا الم وا يييييييي ل"مانييييييية الااميييييية للمن مييييييية

م  ييييييوح الا ييييييوية يامييييييي  حيييييي    يييييي ا   ئاسيييييية المييييييؤ م   ييييييال قييييييد قيييييي    ن يييييياا   ييييييي  خبيييييي اا ح ييييييومييل 

الييييييوزا ي لل نمييييييية االج ماعييييييية  و ليييييي  بشييييييية اسيييييي  ماي اللييييييوائر الداخلييييييية والمالييييييية للجنيييييية األسيييييي ة بالمن ميييييية  

خبيييييييي ا وخبيييييييي ة  74  بم يييييييا  ة 2021م يييييييي ا  ليييييييل لل االج ميييييييا  األوي اناقيييييييد  يييييييي   ييييييي يل األوي  ل  يييييييوب  

ولو ييييير لل ال  يييييو ا  ال يييييي .يسييييي  مي لعماليييييه  يييييي اج ميييييا  الييييييوم دولييييية ع يييييو بالمن مييييية  عليييييل لل 30ميييييل 

ي يييييهد ا الايييييالم الييييييوم مييييييل   ييييياقم األو يييييا  األمنييييييية واإلنسيييييانية  يييييدعو  ليييييل   ثييييييي  الجهيييييود وال اييييياول بيييييييل 

الييييييدوي األع يييييياا إليييييييالا األسيييييي ة األ مييييييية ال ييييييي  سيييييي حقها باع با  ييييييا النييييييواة ال ئيسيييييية للمج مييييييع   مييييييا  هييييييد  

 .ا مة  ي ساي الدوي األع اا نحو  ازيز ال نمية  ه الجهود  لل المس

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1&contentId=1501690
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1&contentId=1501690
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A&contentId=1501690
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A&contentId=1501690
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 انسحاب  وسيا الجزئي مل حدود لو  انيا..   ا ة يحي  بها ال  

 حميييييييي لنبييييييياا االنسيييييييحاب ال وسيييييييي الجزئيييييييي ميييييييل حيييييييدود لو  انييييييييا دالال  مخ ل ييييييية  سييييييي اي نييييييييوز ع بيييييييية 

وماسيييييييية   ييييييي   حالييييييية ميييييييل  ال  ييييييياؤي الحييييييي    بخ يييييييوص وقييييييي  ال  يييييييايد  و يييييييي  يييييييوا الجهيييييييود الدبل

المب وليييييية  ال سيييييييما مييييييل جانييييييب للمانيييييييا  إلنهيييييياا ال ييييييو   وال هديييييييدا  الم بادليييييية ال ييييييي غل يييييي  الم ييييييهد  ولد  

لل اإل يييييا ا  ال وسيييييية األخيييييي ة  النيييييا و و يميييييا يييييي ى حلييييي . ليييييل حالييييية ميييييل الييييي ع   جييييياوز  حيييييدود لو  انييييييا

ابيييييية     نييييييه  يييييي الوقيييييي   ييييييي   يييييا ا    يج لو  انييييييا بخ يييييوص موا يييييلة السييييييبي الدبلوماسيييييية ب ييييي ل لزميييييية

ا قييييييد ب نييييييه ال ال ي  يييييي    ييييييي ال  يييييياؤي  وي   ييييييينس سيييييي ول نب   ن سيييييه  وعلييييييل لسييييييال األميييييييل الاييييييام للحليييييي 

وبمزييييييييد ميييييييل الحييييييي   وال  ييييييي    ."  يييييييوا   لي مؤ ييييييي ا  عليييييييل لل موسييييييي و  سيييييييحب قوا هيييييييا ميييييييل الحيييييييدود

جولييييييييال سيييييييميث  عليييييييل  السييييييي ي ة األمي  يييييييية ليييييييدى حلييييييي  النيييييييا و   عليييييييل لسيييييييالالوالييييييييا  الم حيييييييدة علقييييييي 

الخ ييييييوة ال وسييييييية األخييييييي ة  باإل ييييييا ة  لييييييل لل  األيييييييام المقبليييييية سييييييو     يييييي  عييييييل الهييييييد  مييييييل ال ح  ييييييا  

قيييي  لعلنيييي   يييييه  يييييي  ييييي  ي  ليييي   ييييي و.األخييييي ة   م ييييددة علييييل لنييييه ييييي م ال حقيييي  مييييل  ليييي  الخ ييييوة ال وسييييية

لل جهود ييييييا الدبلوماسييييييية مييييييع الحل يييييياا الشيييييي بييل لسييييييهم   ييييييي    ييييييادي   ييييييايد  وسييييييي ل بيييييي  . وييييييي ى لل 

وعليييييل لسيييييال -ل يييييد  ميييييل جدييييييد   وسييييييا عليييييل الجانيييييب ا خييييي    ييييي ل.الحليييييوي الدبلوماسيييييية ال  يييييزاي موجيييييودة

لنهيييييييا ال  -لمس  ييييييا  األلميييييياني لوال   ييييييول س ييييييي مييييييؤ م   ييييييح ي م يييييي    مييييييع ا  الديمييييييي  بييييييو ل اليييييي ئيس

  يييييييد الحيييييي ب  بينمييييييا  ييييييي الوقيييييي  ن سييييييه لييييييم   ييييييي  ليهييييييا  دود  يجابييييييية علييييييل مق  حا هييييييا ال ييييييي سييييييب  ولل 

س علييييييييل  ليييييييي  ال  ييييييييو ا  ودالال هييييييييا ولبيييييييي ز ."قييييييييد م ها ب يييييييي ل  األمييييييييل الم يييييييي    مؤ يييييييي ا   يجابيييييييييةو اليقا

ل يييييييي م حسييييييييام  لل  الخ ييييييييوة الخا يييييييية بسييييييييحب  السييييييييينا يو ا  الم وقايييييييية  ييييييييي ى خبييييييييي  الاالقييييييييا  الدولييييييييية

باييييي  الوحيييييدا  ال وسيييييية ميييييل الحيييييدود ميييييع لو  انييييييا ال يجيييييب  ب هيييييا ب ييييي ي مبا ييييي  بسييييييا  ال ييييي ا   ألنهيييييا 

وقيييييياي  ل موسيييييي و منيييييي  بداييييييية   ييييييايد ."جييييييزا مييييييل عملييييييية  ح ييييييي  القييييييوا  الحالييييييية علييييييل حييييييدود  وسيييييييا

ة  حييييييالي و بييييييديي بايييييي  القييييييوا  الموقيييييي   قييييييوي  ل  يييييي ا اإلجيييييي اا  ييييييو  جيييييي اا سيييييييادي و ييييييي   ييييييا  عملييييييي

و ح ييييييي  بايييييي  الانا يييييي  وعييييييودة بايييييي  الانا يييييي  األخيييييي ى ال ييييييي  ييييييا     ييييييي منيييييياو ا  لوحييييييدا ها مييييييل 

وجمياهييييييييا  جيييييييي ااا  ي ايييييييييل و يييييييياها  ييييييييي سييييييييياقها الاسيييييييي  ي ال ييييييييحير  وي يييييييي ها حسييييييييام  ييييييييي .جديييييييييد

ليييييل   ييييي يحا  خا ييييية لموقيييييع  سييييي اي نييييييوز ع بيييييية  ب نهيييييا مجييييي د  خ يييييوا      يييييية  لييييييس لهيييييا  ييييي ثي  ع

ويل ييييي   ليييييل لل الخ يييييوة األ يييييم  يييييي موا قييييية الييييي ئيس ال وسيييييي  الديميييييي  بييييييو ل .البايييييد االسييييي  ا يجي للموقييييي 

ب ييييي ل الييييي د عليييييل ال يييييمانا  األمنيييييية  و يييييي الخ يييييوة ال يييييي يا ب  يييييا خبيييييي   الخا جيييييية ال وسيييييية عليييييل مسيييييودة

س علييييييل  ييييييايد حلحليييييية األزميييييية   ييييييي خيييييي   م ييييييواز  مييييييع زيييييييا ة المس  ييييييا   الاالقييييييا  الدولييييييية مؤ يييييي اس  يجابيييييييا

  وحديثييييييه حييييييوي لل ال يييييي ص الدبلوماسييييييية مييييييا زاي  وسيييييييا ولو  انيييييييا األلميييييياني لوال   ييييييول ز  لييييييل  ييييييي مييييييل

 .م احة لحي الموق     ال عل المباد ة ال  نسية
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 اليةم وقو  زلزاليل بالق ب مل موقع ال جا ب النووية و يا ال م

NRT  لعلنييييييي   دا ة األ  ييييييياد الجويييييييية ب و ييييييييا الجنوبيييييييية  الييييييييوم الثالثييييييياا   ل زليييييييزاليل  بيايييييييييل  ع بيييييييية

 .منخ  ي ال دة وقاا  بالق ب مل موقع ال جا ب النووية  ي  و يا ال مالية

 يلييييييوم  ا  ييييييماي  36قييييييع علييييييل باييييييد حييييييوالي د جيييييية علييييييل مقييييييياس  يخ يييييي  و 3 2وقاليييييي   ل زلييييييزاال قو ييييييه 

 .مساا 33م2غ بي مدينة  يلجو ب قليم  ام يون  ال مالي   ي الساعة 

د جييييية عليييييل مقيييييياس  يخ ييييي  عليييييل  3 2مسييييياا   ييييي ب زليييييزاي طخييييي  قو يييييه  47م7ول يييييا   لنيييييه  يييييي السييييياعة 

 . ي  لل جا ب النووية- يلوم  ا  ماي المن قة  حيث موقع  بونشي 37باد حوالي 

اإلدا ة لنييييييه مييييييل الم  يييييي   لل  ال مييييييا زلييييييزاي  بياييييييي. وجيييييياا الزلييييييزاالل باييييييد وقييييييو  زلييييييزاي  بياييييييي ول ييييييد  

 .د جة  ي المن قة الجماة الما ية 1 3طخ  بلش  قو ه 

د جييييييية  129.24د جييييييية  يييييييماال وخييييييي   يييييييوي  41.27و يييييييال م  يييييييز الزليييييييزاي األوي يقيييييييع عنيييييييد خييييييي  عييييييي   

د جيييييية  41.28الثيييييياني عنييييييد خيييييي  عيييييي     يلييييييوم  ا   يمييييييا  ييييييال م  ييييييز الزلييييييزاي 22 يييييي قا وعلييييييل عميييييي  

 . يلوم  ا 18د جة   قا  وعلل عم   129.26 ماال وخ   وي 

زلييييييزاال بقييييييوة د ج يييييييل لو ل ثيييييي  المنييييييا   بييييييالق ب مييييييل  يلجييييييو منيييييي  عييييييام  20ييييييي    لنييييييه  يييييي ب ل ثيييييي  مييييييل 

 ييييييو  2017سييييييب مب  ميييييل عيييييام  23د جييييية واليييييي ي وقيييييع  يييييي  2 3  و يييييال الزليييييزاي الييييي ي بلشيييييي  قو يييييه 1978

 .لقوا ا

وح يييييل ا ل   يييييم اإلبيييييال  عيييييل ثمانيييييية زالزي بقيييييوة د ج ييييييل لو ل ثييييي   يييييي  يييييبه الجزيييييي ة ال و يييييية  ييييي ا الايييييام. 

زليييييزاال بقيييييوة د ج ييييييل لو ل ثييييي  المنيييييا   بيييييالق ب ميييييل  يلجيييييو منييييي  عيييييام  20 ميييييا يييييي    لنيييييه  ييييي ب ل ثييييي  ميييييل 

1978. 

 

 

 

 


