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 موقع مجلس النواب(6.)صرئيس مجلس النواب يستقبل السفير األميركي(..) 

  الزامليييييي يالديييييب اللاالييييييو لنقيييييل لائيييييرا ا يييييوال ملينيييييو ال يييييلر الييييي  لاايييييل الملينيييييو لتسييييي يل و يييييول

 (..)موقع مجلس النواب(6.)صالمراجعين وتافيف االعبلء عن م

 ال يييييلر .. الزامليييييي يتوعيييييل بغسيييييتجواب املنيييييو ب يييييلال  يييييي  يييييلل  ايييييتل اجتميييييلا موسيييييع  عميييييلر ملينيييييو

يييييييل وملينيييييييو ال يييييييلر بللا يييييييوص (..)موقيييييييع 7.)صتن يييييييل ل عييييييين تنفييييييييم مًيييييييلريع ل  يييييييي ب يييييييلال عموم 

 مجلس النواب(

 (ب لال اليوم(..)7.)صالبرلملن يعلن علل المتقلمين لً ل من ب الرئيس 

 وكللييييييييو 8.)صويًيييييييياص وجييييييييول  سييييييييلل  ييييييييي مًييييييييروا  نبييييييييوب العقبيييييييي م مييييييييل عنييييييييوز نلئييييييييبال(..)

 (المعلومو

 (وكللو المعلومو (..)8.)صبرلملني يعلق عل  مدللبو القضلء األعل  بتعليل اللستور 

 معلومييييييييلك ًييييييييبل مركييييييييلا بترًييييييييي  البييييييييلرتي  ييييييييرال  سييييييييين لرئلسييييييييو ضيييييييير لم  ييييييييبل  نلئييييييييبال :

 (المعلومو (..)وكللو 9.)صالجم وريو

   وكلليييييييييو 9.)صواقيييييييييفواتفيييييييييلي عليييييييي  تنسييييييييييق الم” السييييييييييللا“اجتمييييييييلا سيييييييييني موسيييييييييع اييييييييلر(..)

 (لمعلوموا

 (المعلومو (..)وكللو 10.)صاالدلر يضع ًردل للت ويك عل  رئيس الجم وريو 

  وكللييييييو 10.)صالبييييييوالني: تعييييييليل اللسييييييتور ا ييييييب  واجبييييييل ودنيييييييل لت يييييي ي  المسييييييلرالنلئييييييب جييييييوال(..)

 (المعلومو

 (لوموالمع(..)وكللو 11.)صنلئب عن الب را: سن  ل عل   قوي الم ل ظو ب مه الدري 
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 (وكللو األنبلء العراقيو(..)12.)صالكلظمي ي ل إل  م ل ظو النجف األًرف 

 (وكللو األنبلء العراقيو(..)12.)صالكلظمي والسيل ال لر يجتمعلن  ي ال نلنو 

  يس السييييييييييييييييييرا الماتييييييييييييييييييو لمرًييييييييييييييييي  ال يييييييييييييييييزب اليييييييييييييييييليمقرادي الجلييييييييييييييييييل لمن يييييييييييييييييب رئييييييييييييييييي

 (ب لال اليوم(..)13ص.)الجم وريو

  مجليييييييس اليييييييوزراء: إيفيييييييلء ب يييييييلال بللتزاملت يييييييل الالرجييييييييو يعييييييييل  ضيييييييور ل المتمييييييييز علييييييي  السيييييييل و

 (نيوز ايرث(..)13.)صاللوليو

  ائييييييييييييتتف المييييييييييييللكي يعليييييييييييين موقفييييييييييييل ميييييييييييين مسييييييييييييلعي إجييييييييييييراء تعييييييييييييليتك لسييييييييييييتوريو  يييييييييييييي

 (نلسوكللو (..)14.)صالعراي

 ييييييييييييييول بييييييييييييييليل ” السيييييييييييييييللا“يييييييييييييييلا تضييييييييييييييرب ليييييييييييييييلل  تدييييييييييييييي  بييييييييييييييللعزاو .. ات ييييييييييييييلك جل 

 (المعلومو وكللو(..)14.)صكمبش

 وكلليييييييو (..)15.)صزييييييييلان يب يييييييث ميييييييع نيكولسيييييييون ج يييييييول تقيييييييليم المسيييييييلعلاك القلنونييييييييو للم تيييييييلجين

 (األنبلء العراقيو

 (ًفق نيوز(..)15.)صنيندللبلني يجتمع مع قللا ا دلر التنسيقي لمنلقًو ملفين اث 

  ا دييييييييييييييييييلر »و« ال ييييييييييييييييييلريين»م ييييييييييييييييييلوالك ميييييييييييييييييين  جييييييييييييييييييل م ييييييييييييييييييلل و لائمييييييييييييييييييو بييييييييييييييييييين

 (الًري األوسد(..)16.)ص«التنسيقي

 (ًفق نيوز(..)17.)صرئيس  كومو إقليم كورلستلن يبل  زيلرا رسميو إل  لولو قدر 

  الجييييييييييييييل الجلييييييييييييييل يعلييييييييييييين ر يييييييييييييع قضييييييييييييييو ضيييييييييييييل  كوميييييييييييييو كرلسيييييييييييييتلن  ميييييييييييييلم الم كميييييييييييييو

 (نلسكللو و(..)17.)صاالت لليو

 وكللييييييو (..)18.)صاالعرجييييييي يكًييييييف عيييييين ثتثييييييو اسييييييملء مرًيييييي و بقييييييوا لرئلسييييييو ال كومييييييو المقبلييييييو

 (المعلومو

 (وكللو انبلء  لرس(..)18.)صو ل عراقي ر يع إل  إيران لب ث تسليل مست قلك ال لز 

 

https://www.ina.iq/148884--.html
https://www.ina.iq/148899--.html
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 (نلس (..)وكللو19.)صعمليلك ب لال تكًف تفل يل الادو األمنيو الال و بللزائرين 

 (ًفق نيوز(..)20.)صا مقرب من ال لر من م لولو ا تيلل  ي ميسلننجل 

 (السومريو نيوز(..)20.)صمج ولون يج زون عل  ملني  ي العملرا 

 (ب لال اليوم(..)21.)صمقتل امر ا إثر انفجلر قنبلو يلويو لاال منزل ل  ي بعقوبو 

 

 

 

 ار لسيييييييتور ا نفييييييييلي المييييييييللي الزييييييييللا السييييييييكلنيو ت يييييييلم الموازنييييييييو.. ال كوميييييييو تبييييييييين إمكلنييييييييو إقيييييييير

 (ب لال اليوم(..)22.)ص2022بـ

  وكللييييييو األنبييييييلء (..)22.)صلوالرا  للبرميييييييل الوا ييييييل 96اليييييينفد يعييييييلول االرتفييييييلا وبرنييييييك يتمييييييس الـييييييـ

 (العراقيو

  (المعلوموكللو و(..)23)ص. لف برميل يوميل  للدلقو ا نتلجيو 100نفد الب را: إضل و 

 (المستقلو(..)23ص.) سعلر الم ب تتراجع عن  عل  مستويلت ل مع ارتفلا اللوالر 

 

 

 

https://www.ina.iq/148850--96-.html
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  (بترا(..)24.)صمليلر لينلر 12ب جم إنفلي يزيل عل   2022إقرار موازنو 

  رئييييييييييييس اليييييييييييوزراء الكيييييييييييويتي: إل يييييييييييلء العلييييييييييييل مييييييييييين القييييييييييييول المفروضيييييييييييو نتيجيييييييييييو  ييييييييييييروس

 (ترزروي(..)25.)صكورونل

 

 

 

 

 (روسيل اليوم(..)26.)ص رنسل.. بلء م لكمو مت مين بقتل قس كلثوليكي 

 ص ريق  ي مركز عسكر  تلبع لل رس الثور  ب رب إيران(.27(..)Nrt) 
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 رئيس مجلس النواب يستقبل السفير األميركي

فير األميركييييييي اسيييييتقبل رئييييييس مجلييييييس النيييييواب م مييييييل ال لبوسيييييي  الييييييوم األ ييييييل  السييييي موقيييييع مجليييييس النييييييواب 

 .للى العراي السيل ملثيو تولر

وجيييييرى  ايييييتل اللقيييييلء  ب يييييث العتقيييييلك الثنلئييييييو بيييييين البليييييلين وسيييييبل تعزييييييز اسيييييتمرار التعيييييلون  يييييي المجيييييللين 

االقت ييييييلل  واألمنييييييي  والتيكيييييييل عليييييي    ميييييييو لعييييييم القييييييواك العراقيييييييو  ييييييي مواج ييييييو ت ييييييليلك ا ر ييييييلب و ييييييق 

 .متبنيلك ال وار االستراتيجي

اللقييييييلء تدييييييوراك األوضييييييلا السيلسيييييييو  ييييييي العييييييراي والمندقييييييو   ضييييييت  عيييييين عييييييلل ميييييين المواضيييييييع  كمييييييل ب ييييييث

 .ماك اال تملم المًترك

 

الزاملي يالدب اللااليو لنقل لائرا ا وال ملينو ال لر ال  لاال الملينو لتس يل و ول 

 المراجعين وتافيف االعبلء عن م

النلئيييييب األول ليييييرئيس مجليييييس النيييييواب الييييييوم االثنيييييين ”  يييييلكم الزامليييييي ” لعيييييل السييييييل  موقيييييع مجليييييس النيييييواب 

وزييييييير اللااليييييييو  اليييييي  االسييييييتجلبو ” عثمييييييلن ال ييييييلنمي“بكتييييييلب رسييييييمي معنييييييون اليييييي  السيييييييل  2022ًييييييبلد  14

لمنلًيييييلاك ودلبيييييلك   يييييللي ملينيييييو ال يييييلر جيييييراء المعلنيييييلا التيييييي يواج ون يييييل اثنيييييلء ميييييراجعت م ليييييلائرا ا ييييييوال 

الييييييلائرا عيييييين ا ييييييللي الملينييييييو واالعبييييييلء الملليييييييو والجسييييييليو  ملينييييييو ال ييييييلر  ييييييي مندقييييييو زيونييييييو بسييييييبب بعييييييل

التييييييي تل ييييييق ب ييييييم  ومديييييييللبت م بلًيييييي لل ا ييييييلى البنلييييييييلك الًييييييل را لااييييييل الملينيييييييو كييييييلائرا أل ييييييوال ملينيييييييو 

 .ال لر

” ملينيييييو ال يييييلر“و كيييييل عضيييييو  يييييييا رئلسيييييو مجليييييس النيييييواب علييييي  ضيييييرورا العميييييل علييييي  نقيييييل لائيييييرا ا يييييوال 

و و ييييييول المييييييراجعين ولتافيييييييف االعبييييييلء التييييييي يت ملون ييييييل  ييييييي انجييييييلز اليييييي  لااييييييل الملينييييييو لتسيييييي يل عملييييييي

 .معلمتت م ومن  الموضوا األ ميو الق وى المو ال للي الملينو الكرام
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اتل اجتملا موسع  عملر ملينو ال لر .. الزاملي يتوعل بغستجواب املنو ب لال  ي  لل 

ل وملينو  ال لر بللا وص تن ل ل عن تنفيم مًلريع ل  ي ب لال عموم 

الزامليييييي يدلليييييب املنيييييو ب يييييلال بوضيييييع اديييييو الملتييييييو ًيييييلملو  عميييييلر ملينيييييو ال يييييلر  موقيييييع مجليييييس النيييييواب 

الزاملييييييي:  ييييييمه الييييييلورا تاتلييييييف عيييييين سييييييلبقلت ل وليييييييس املمنييييييل سييييييوى النجييييييل  .. .ويركييييييل: ليييييين تبقيييييي  م ملييييييو

 .والبلايو من ملينو ال لر بيعتبلر ل االكثر ا ملال  واالكثف سكلنل  

ًييييييييبلد  14النلئييييييييب األول لييييييييرئيس مجلييييييييس النييييييييواب   اليييييييييوم االثنييييييييين ”  ييييييييلكم الزاملييييييييي ” السيييييييييل  تيييييييير س 

واسييييييبلب تلكيييييير االعمييييييلل ” ملينييييييو ال ييييييلر“اجتملعييييييل  موسييييييعل  لب ييييييث موضييييييوا تييييييرل  الاييييييلملك  ييييييي  2022

و مييييييين ب ييييييلال ووكييييييتره والمييييييلراء العييييييلمون ” ملينييييييو ال ييييييلر“ ي ييييييل  ب ضييييييور السييييييللا النييييييواب ميييييين ممثلييييييي 

واكييييييل الزاملييييييي ان اليييييلورا ال لليييييييو لمجلييييييس النيييييواب تاتلييييييف عيييييين سييييييلبقلت ل  . ييييييلر االوليييييي  والثلنييييييولبللييييييو ال

ولييييييين يكيييييييون املم يييييييل سيييييييوى النجيييييييل   وال يمكييييييين ل يييييييل مجلمليييييييو ا  ج يييييييو وا  مسيييييييرول كيييييييلن علييييييي   سيييييييلب 

ا الييييييي  ان النجيييييييل  يبيييييييل   معلنيييييييلا الًيييييييعب وبال يييييييو سيييييييكلن المنيييييييلدق الم روميييييييو والم مليييييييو ايييييييلميل   مًيييييييير 

بيعتبلر يييييييل االكثييييييير ا ميييييييلال  واالكثيييييييف سيييييييكلنل    واالنديييييييتي إلييييييي  بيييييييلقي منيييييييلدق ” ينيييييييو ال يييييييلرمل“بيعميييييييلر 

ودلليييييييب عضيييييييو  يييييييييا الرئلسيييييييو   املنيييييييو ب يييييييلال بتقيييييييليم الكًيييييييو لك والبيلنيييييييلك المللييييييييو .وم ل ظيييييييلك العيييييييراي

” ملينييييييو ال ييييييلر“والتعلقليييييييو لمجلييييييس النييييييواب لتييييييلقيق ل  وديييييير  رريييييييو الملتيييييييو ًييييييلملو للن ييييييو  بواقييييييع 

ا عليييييي  ان ملينييييييو ال ييييييلر ليييييين تبقيييييي  م ملييييييو وقييييييل تكييييييون وتيدير املنييييييو “ ييييييل بجييييييلول زمنييييييي م ييييييلل  مًييييييلل 

اول المسييييييتجوبين ت ييييييك قبييييييو البرلمييييييلن  اما مييييييل ق ييييييرك  ييييييي تقييييييليم الاييييييلملك للمييييييوادنين وتن ييييييلك ” ب ييييييلال

ل وملينو ال لر ا و ل    .عن تنفيم المًلريع  ي العل مو ب لال عموم 

 ل من ب الرئيسالبرلملن يعلن علل المتقلمين لً 

كًييييييفك مقييييييررا مجلييييييس النييييييواب بيييييييلاء اضيييييير  اليييييييوم االثنييييييين  عيييييين ارتفييييييلا عييييييلل المرًيييييي ين   ب ييييييلال اليييييييوم

مرًييييي ل  بعيييييل  يييييت  بيييييلب التقيييييليم للميييييرا الثلنييييييو   يميييييل  كيييييلك عيييييلم ت لييييييل  60لمن يييييب رئييييييس الجم ورييييييو إلييييي  

 .موعيييييييييييييييييييييييييييييييييييل  تييييييييييييييييييييييييييييييييييي  ا ن لعقيييييييييييييييييييييييييييييييييييل جلسيييييييييييييييييييييييييييييييييييو انتايييييييييييييييييييييييييييييييييييلب اليييييييييييييييييييييييييييييييييييرئيس

متقيييييييلمل  تيييييييم اسيييييييتقبلل  24ء اضييييييير  ب سيييييييب ا عيييييييتم الرسيييييييمي  إن  وقلليييييييك مقيييييييررا مجليييييييس النيييييييواب بييييييييلا

ترًييييييي لت م لمن ييييييب رئيييييييس الجم وريييييييو بعييييييل  ييييييت  بييييييلب الترًييييييي  األولييييييي  وبعييييييل  ن  عيييييييل  ت ييييييل مجييييييللا  

 ."مرًييييييييي ل   60 ييييييييييلم مييييييييين ييييييييييوم األربعيييييييييلء و تييييييييي  الجمعيييييييييو الملضييييييييييو ارتفيييييييييع العيييييييييلل إلييييييييي   3لميييييييييلا 

و يميييييييل إما كيييييييلن مرًييييييي  ال يييييييزب اليييييييليمقرادي الجلييييييييل  و ضيييييييل ك   ن   سيييييييملء المرًييييييي ين الجيييييييلل المتقيييييييلمين

 ."ريبيييييييييير   مييييييييييل ميييييييييين ضييييييييييمن م  ميييييييييير تمتلييييييييييك  يئييييييييييو رئلسييييييييييو البرلمييييييييييلن   ييييييييييرا  معلومييييييييييلك عنييييييييييل

و كيييييلك  ن  عملييييييو التيييييلقيق بيسيييييملء المرًييييي ين تيييييتم مييييين قبيييييل قلنونييييييو البرلميييييلن ومييييين ثيييييم اللجنيييييو الال يييييو 

 ."م مجليييييييس القضيييييييلء األعلييييييي بب يييييييث  سيييييييملء المرًييييييي ين ومييييييين ثيييييييم تيييييييم ب إلييييييي   يئيييييييو النزا يييييييو ومييييييين ثييييييي

ولفتيييييييك إلييييييي   ن  رئلسيييييييو مجليييييييس النيييييييواب ليييييييم ت يييييييلل  تييييييي  ا ن موعيييييييلا  جلييييييييلا  لجلسيييييييو انتايييييييلب رئييييييييس 

 ."الجم وريو
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 يًاص وجول  سلل  ي مًروا  نبوب العقبو م مل عنوز نلئبال

ن عتبييييير عضيييييو مجليييييس النيييييواب م ميييييل عنيييييوز   االثنيييييين   ان مًيييييروا ميييييل  نبيييييوب نفيييييد ميييييا المعلوميييييو وكلليييييو 

 .الب يييييييييييييييرا إلييييييييييييييي  العقبيييييييييييييييو بينيييييييييييييييل للييييييييييييييييت علييييييييييييييي  وجيييييييييييييييول  سيييييييييييييييلل و يييييييييييييييلر للميييييييييييييييلل العيييييييييييييييلم

ميييييل انبيييييوب نفيييييد مييييين الب يييييرا إلييييي  العقبيييييو لييييين يعفيييييي ال كوميييييو ال للييييييو مييييين “وقيييييلل عنيييييوز  يييييي ت يييييري    إن 

 .”المسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييلءلو القلنونييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييو

اسيييييييتعللا ايييييييد األنلبييييييييب العراقيييييييي الم يييييييللر مييييييين قبيييييييل السيييييييعوليو وكيييييييملك ايييييييد  لنييييييييلس ميييييييع “و ضيييييييلف  ن 

كضيييييرورا يمكييييين تدبيق يييييل بيييييلال مييييين ميييييل  نبيييييوب نفيييييد مييييين الب يييييرا إلييييي  العقبيييييو يكليييييف اللوليييييو ملييييييلراك  سيييييوريل

 .”الييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييلوالراك

مًييييروا مييييل  نبيييييوب نفييييد ميييين الب ييييرا إليييي  العقبيييييو  ييييير مجييييل ويكلييييف العييييراي اعبيييييلء “و ًييييلر عنييييوز إليييي   ن 

 .”للمييييييلل العييييييلم  ييييييما األميييييير يًييييييوبل الكثييييييير ميييييين الفسييييييلل و ييييييلر“  ال تييييييل إليييييي   ن ”ملليييييييو واقت ييييييلليو جليييييييلا

وكلنييييييك النلئبييييييو عيييييين ا دييييييلر التنسيييييييقي ابتسييييييلم ال تلييييييي  كييييييلك  ييييييي وقييييييك سييييييلبق  ن  مييييييل  نبييييييوب نفييييييد إليييييي  

 .العقبو قل يعر   كومو م دف  الكلظمي المنت يو واليت ل للمسلءلو القلنونيو

 

 برلملني يعلق عل  مدللبو القضلء األعل  بتعليل اللستور

النييييييواب عييييييلرف عبييييييل الجليييييييل  االثنييييييين   ن دلييييييب القضييييييلء العراقييييييي   كييييييل عضييييييو مجلييييييس وكللييييييو المعلومييييييو  

بت ييييييير بعييييي  الميييييوال اللسيييييتوريو جيييييلء مييييين بيييييلب المسيييييروليو القلنونييييييو   يييييلار   كيييييلم تتوا يييييق ميييييع اللسيييييتور 

دلييييييب القضييييييلء العراقييييييي ميييييين مجلييييييس النييييييواب بت يييييييير بعيييييي  المييييييوال  ييييييي “وقييييييلل عبييييييل الجليييييييل إن .العراقييييييي

ن القيييييلنونين والبيييييل ثين اليييييمين اًيييييروا علييييي  مواضيييييع الاليييييل ال ل يييييلو  يييييي اللسيييييتور سيييييبقتل دلبيييييلك كثييييييرا مييييي

 يييييييمه المدبيييييييلك   رجيييييييك الم كميييييييو “  مبينيييييييل  ن ”اللسيييييييتور العراقيييييييي كونيييييييل ي تيييييييو  علييييييي  مدبيييييييلك كثييييييييرا

 .”االت لليو ب ورا كبيرا  ي قرارات ل األايرا

والقضييييييييليل  الم كمييييييييو االت لليييييييييو لجيييييييييك إليييييييي  عييييييييلا تفسيييييييييراك ميييييييين اجييييييييل معللجييييييييو األمييييييييور“و ضييييييييلف   ن 

علنيييييييك كثييييييييرا مييييييين الايييييييري “  مًييييييييرا إلييييييي   ن يييييييل ”القلنونييييييييو وال ميييييييو  ال ل يييييييل  يييييييي اللسيييييييتور العراقيييييييي

 .”اللستور  ال ل ل  ي تًكيل السلدلك الثتث

مييييين بييييييلب المسيييييروليو القلنونييييييو ل يييييع القضييييييلء العراقيييييي إلييييي  مدللبييييييو “و وضييييي  عضيييييو مجليييييس النييييييواب  نيييييل 

لي يييييلول التملًيييييي ميييييع الميييييوال اللسيييييتوريو  يييييي القضيييييليل التيييييي  مجليييييس النيييييواب بت ييييييير عيييييلا ميييييوال  يييييي اللسيييييتور

وكيييييلن رئييييييس مجليييييس القضيييييلء األعلييييي   يييييلئق زييييييلان قيييييلل  يييييي وقيييييك .”تواج  يييييل وت تيييييل  إلييييي   كيييييم قيييييلنوني

سييييييلبق ميييييين اليييييييوم   ن مجلييييييس النييييييواب  ملمييييييل مسييييييروليو تلريايييييييو وواجييييييب ودنييييييي يتمثييييييل بضييييييرورا العمييييييل 

 .عل  تعليل اللستور
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 : معلوملك ًبل مركلا بترًي  البلرتي  رال  سين لرئلسو الجم وريو ضر لم  بل نلئبال

اكييييييل عضييييييو مجلييييييس النييييييواب ضيييييير لم  ييييييبل    االثنييييييين   ان الييييييلائرا ا عتميييييييو للمجلييييييس  المعلومييييييو  وكللييييييو 

سيييييتعلن قلئميييييو بيسيييييملء المرًيييييي ين لمن يييييب رئييييييس الجم وريييييييو   مبينيييييل بيييييلن معلومييييييلك ًيييييبل مركيييييلا   ييييييللك 

 .ًييييييييييييييييييييييييييييي  بيييييييييييييييييييييييييييييليل عييييييييييييييييييييييييييييين زيبييييييييييييييييييييييييييييييلر بغضيييييييييييييييييييييييييييييل و  يييييييييييييييييييييييييييييرال  سيييييييييييييييييييييييييييييين كمر

مييييين المقيييييرر الييييييوم ييييييتم اعيييييتن قلئميييييو بيسيييييملء المرًييييي ين لمن يييييب رئييييييس ” وقيييييلل  يييييبل   يييييي ت يييييري   انيييييل 

 . ” الجم ورييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييو

معلومييييييلك ًييييييبل مركييييييلا تفيييييييل بييييييلن ال يييييزب الييييييليمقرادي الكرلسييييييتلني ل ييييييع بمرًيييييي  بييييييليل عيييييين ” و ضيييييلف ان 

 .” ييييييو وزييييييير الالرجيييييييو  ييييييرال  سييييييينالمرًيييييي  المبعييييييل ميييييين قبييييييل الم كمييييييو االت لليييييييو  وًيييييييلر زيبييييييلر  و

وكلنييييييك الم كمييييييو االت لليييييييو قضييييييك  امييييييس اال ييييييل  بلبعييييييلل مرًيييييي  ال ييييييزب الييييييليمقرادي الكرلسييييييتلني  وًيييييييلر 

 .زيبلر  من الترً  لرئلسو الجم وريو بسبب ت م الفسلل ضله

 

 

 واتفلي عل  تنسيق المواقف” السيللا“اجتملا سني موسع الر  

عييييين ت يييييللف العيييييزم م ميييييل العبيييييل ربيييييل  االثنيييييين  عييييين تفل ييييييل اجتميييييلا عقيييييل كًيييييف النلئيييييب  لمعلوميييييو وكلليييييو ا

 .بيييييين قييييييللاك سييييينيو بيييييلرزا  مبينيييييل ان االجتميييييلا اتفيييييق علييييي  تنسييييييق الموقيييييف السيييييني قبييييييل تًيييييكيل ال كوميييييو

قييييييللاك سييييينيو مييييين ت يييييللف عيييييزم مثيييييل الليييييل العبييييييل  ونيييييواب عييييين ت يييييللف “وقيييييلل العبيييييل ربيييييل  يييييي ت يييييري  ان 

 .”معييييييوا مييييييرارا  ييييييي منييييييزل االمييييييين العييييييلم للمًييييييروا الييييييودني جمييييييلل الضييييييلر العقييييييل الييييييودني و سييييييم اجت

االجتمييييييلا نييييييلقش تنسيييييييق المواقييييييف السيلسيييييييو ولعييييييم ال ييييييواراك السيلسيييييييو مييييييع جميييييييع الكتييييييل “واضييييييلف ان 

 .”لييييييييييييييييييييييييييييييييييلعم تًييييييييييييييييييييييييييييييييييكيل ال كومييييييييييييييييييييييييييييييييييو المقبلييييييييييييييييييييييييييييييييييو وان ييييييييييييييييييييييييييييييييييلء األزمييييييييييييييييييييييييييييييييييلك

اييييييلم الموقييييييف ال يييييييلل  ال لضييييييرين اتفقييييييوا عليييييي  تنسيييييييق المواقييييييف السيلسيييييييو السيييييينيو وات“واًييييييلر اليييييي  ان 

 .”ميييييييييييييييييييييييييين جميييييييييييييييييييييييييييع الت للفييييييييييييييييييييييييييلك السيلسيييييييييييييييييييييييييييو لمنييييييييييييييييييييييييييع ا  تعقيييييييييييييييييييييييييييل سيلسييييييييييييييييييييييييييي

ويعتبييييير  يييييما االجتميييييلا االكبييييير للقيييييوى السييييينيو ايييييلر  اديييييلر ت يييييللف السييييييللا برئلسيييييو امييييييس الانجييييير واليييييم  

 .انتج عنل تولي م مل ال لبوسي لرئلسو البرلملن
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 االدلر يضع ًردل للت ويك عل  رئيس الجم وريو

اكييييييييل النلئييييييييب عيييييييين ائييييييييتتف لولييييييييو القييييييييلنون ضيييييييير لم المييييييييللكي   االثنييييييييين   ان االدييييييييلر  المعلومييييييييو   وكللييييييييو

التنسيييييييقي يقييييييف مييييييع  ريييييييو المكييييييون الكييييييرل  بلالتفييييييلي عليييييي  تسييييييميو ًا يييييييو لمن ييييييب رئلسييييييو الجم وريييييييو 

 .ًيييييييييييييييرد ان ييييييييييييييييتم التوا يييييييييييييييق علييييييييييييييييل مييييييييييييييين جمييييييييييييييييع القيييييييييييييييوى السيلسييييييييييييييييو  يييييييييييييييير الكرلييييييييييييييييو

لر التنسيييييييقي لييييييس للييييييل اييييييد ا مييييير تجيييييله    مرًيييييي  مييييين المكييييييون االدييييي” وقيييييلل الميييييللكي  ييييييي ت يييييري   ان 

الكييييييرل  لمن ييييييب رئلسييييييو الجم وريييييييو ولكيييييين بًييييييرد ان يتوا ييييييق عليييييييل ال زبييييييلن الكرليييييييلن وي ظيييييي  بتوا ييييييق 

 . ” مييييييييييييييييييييين قبيييييييييييييييييييييل القيييييييييييييييييييييوى السيلسييييييييييييييييييييييو  يييييييييييييييييييييير الكرلييييييييييييييييييييييو

اسييييييييتبعلل الم كمييييييييو لمرًيييييييي  ال ييييييييزب الييييييييليمقرادي  وًيييييييييلر زيبييييييييلر  قييييييييل وضييييييييع ال ييييييييزب ” و ضييييييييلف ان 

قرادي اميييييلم  ييييير  والبيييييل منيييييل الييييي  العيييييولا للتفيييييل م ميييييع  ريميييييل االت يييييلل اليييييودني لتتفيييييلي عييييين مرًييييي  اليييييليم

 . ”االتفيييييييلي بيييييييين ال يييييييزبين الكيييييييرليين علييييييي  ًا ييييييييو توا قييييييييو و يييييييير جللييييييييو“مرج يييييييل ”   تيييييييوا قي 

  ييييييييلك  اليييييييييوم االثنييييييييين  عليييييييي  تسييييييييريبلك نيلبيييييييييو تفيييييييييل بترًيييييييي  ال ييييييييزب ” المعلومييييييييو“وكلنييييييييك وكللييييييييو 

 كرلستلني  رال  سين لرئلسو الجم وريو الفل للمرً  المبعل  وًيلر زيبلر الليمقرادي ال

 البوالني: تعليل اللستور ا ب  واجبل ودنيل لت  ي  المسلرالنلئب جوال 

 كيييييل عضيييييو مجليييييس النيييييواب جيييييوال البيييييوالني  االثنيييييين   ن تعيييييليل اللسيييييتور العراقيييييي ا يييييب   المعلوميييييو وكلليييييو 

ان تكيييييون  نيييييلك مراجعيييييو واسيييييعو وًيييييلملو لللسيييييتور مييييين اجيييييل ت ييييي ي   واجبيييييل  ودنييييييل   مًيييييللا علييييي  ضيييييرورا

 .المسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييلر

لجييييييوء الفرقييييييلء السيلسيييييييين إليييييي  الم كمييييييو االت لليييييييو  ييييييي  ييييييمه الييييييلورا “وقييييييلل البييييييوالني  ييييييي  ييييييوار   إن 

بسييييييبب اللسييييييتور ومييييييواله التييييييي تت مييييييل  وج ييييييل  عليييييييلا ميييييين التفسيييييييراك يفسيييييير ل كييييييل ًيييييياص ب سييييييب مييييييل 

 .”تور واجبييييييييييييييييييييييييييييل  ودنيييييييييييييييييييييييييييييل  يالمييييييييييييييييييييييييييييل  لييييييييييييييييييييييييييييملك   ييييييييييييييييييييييييييييب  تعييييييييييييييييييييييييييييليل اللسيييييييييييييييييييييييييييي

يييييي   المسييييييلر  إم “و ضييييييلف   يجييييييب  ن تكييييييون  نييييييلك مراجعييييييو واسييييييعو وًييييييلملو لللسييييييتور العراقييييييي  تيييييي  ي  

الييييييم  ي ييييييم ا ن  ييييييو  ن “  مبينييييييل   ن ”إن  نييييييلك مييييييوال كثيييييييرا  ييييييي اللسييييييتور ب لجييييييو إليييييي  تعييييييليل ومراجعييييييو

 .”ل اللسيييييييتور العراقيييييييي نيييييييلك مسيييييييلرا  سيلسييييييييل  ليمقرادييييييييل  النتقيييييييلل السيييييييلدو  يييييييي العيييييييراي و يييييييو ميييييييل يضيييييييمن

بييييييلك  تميييييييل  عليييييي  اللجنييييييو البرلملنيييييييو  ن تجتمييييييع لتضييييييع التعييييييليتك عليييييي  المسييييييلر “و وضيييييي  البييييييوالني   نييييييل 

البرلميييييلن للييييييل التيييييزام ودنيييييي كبييييييير و يييييو إعيييييللا مراجعيييييو بنيييييول اللسيييييتور وتعييييييليل “  موضييييي ل   ن ”ال ييييي ي 

 .”المييييييييييييييييييييييييييييييييوال والفقييييييييييييييييييييييييييييييييراك التييييييييييييييييييييييييييييييييي تسييييييييييييييييييييييييييييييييبب المًييييييييييييييييييييييييييييييييكتك السيلسيييييييييييييييييييييييييييييييييو

وى السيلسيييييييو اليييييييوم مدللبييييييو بييييييين تضييييييع سييييييقفل  زمنيييييييل  لتعييييييليل اللسييييييتور  وسيييييييكون  نييييييلك القيييييي“وتييييييلبع  ن 

ا تمييييييلم  ييييييي  ييييييمه الييييييلورا ب ييييييما الجلنييييييب والضيييييي د بلتجييييييله إجييييييراء التعييييييليتك اللسييييييتوريو التييييييي تيييييينظم العمييييييل 

القيييييييوى “  منو ييييييل  بييييييين ”السيلسييييييي وتًييييييكل المسيييييييلر ال يييييي ي  لعمييييييل المرسسيييييييلك الليمقراديييييييو  ييييييي اللوليييييييو

  .”تلجي لائمل  إل  الم كمو االت لليو بسبب علم وجول بليل وموال لستوريو واض والسيلسيو 
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 نلئب عن الب را: سن  ل عل   قوي الم ل ظو ب مه الدري

 ييييييلل النلئييييييب عيييييين م ل ظييييييو الب ييييييرا علييييييي عبييييييل السييييييتلر  االثنييييييين  عييييييلا دييييييري لل  ييييييول  المعلومييييييو وكللييييييو 

 ييييييلف اييييييتل السييييينواك السييييييلبقو ر ييييييم مسييييييل مت ل الكبيييييييرا علييييي   قييييييوي الم ل ظييييييو التييييييي   يييييلب ل ال ييييييبن واالج

 . ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي الموازنييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييلك

مسيييييل مو الب يييييرا  يييييي الموازنيييييو العلميييييو كبييييييرا جيييييلا مييييين ايييييتل الييييينفد “وقيييييلل عبيييييل السيييييتلر  يييييي ت يييييري    إن 

الب يييييرا ليييييم ت  يييييل علييييي    يييييت ل المقيييييررا منيييييم “  مبينيييييل ان ”اليييييم  ت يييييلره ر يييييم مليييييك تعيييييلني ا ميييييلال كبييييييرا

ي   ييييييلبت ل مييييييين إنتيييييييل  الييييييينفد مثيييييييل تلييييييوث البيئيييييييو واألميييييييرا  التيييييييي سيييييييبب ل سيييييينواك ر يييييييم األضيييييييرار التييييييي

 .”اسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييتارا  اليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييينفد

الم ل ظيييييو سيييييتيام  ق يييييل عبييييير نواب يييييل  يييييي مجليييييس النيييييواب  و بللضييييي د علييييي  “و ًيييييلر عبيييييل السيييييتلر إلييييي   ن 

 . ال كوميييييييييييييو مييييييييييييين ايييييييييييييتل إلرا  مًيييييييييييييلريع جلييييييييييييييلا مييييييييييييين اجيييييييييييييل ان يييييييييييييلف م يييييييييييييل ظت م

ل ييييييييلل ي دللييييييييب  ال كومييييييييو االت لليييييييييو بضييييييييرورا إن ييييييييلء وكييييييييلن النلئييييييييب عيييييييين م ل ظييييييييو الب ييييييييرا ر يييييييييق ا

ا ج ييييييييلف ب ييييييييق الم ل ظييييييييو التييييييييي تعتبيييييييير رئييييييييو العييييييييراي االقت ييييييييلليو  مًيييييييييرا إليييييييي   ن نسييييييييب ا  ييييييييلبلك 

  .بللسردلن زالك بًكل كبير وعل  ال كومو تعوي  المتضررين جراء تلوث البيئو
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 الكلظمي ي ل إل  م ل ظو النجف األًرف

و ييييييل رئيييييييس الييييييوزراء م ييييييدف  الكييييييلظمي  اليييييييوم االثنييييييين  إليييييي  م ل ظييييييو النجييييييف   وكللييييييو األنبييييييلء العراقيييييييو

 األًرف.

ومكيييييير بيييييييلن تلقتييييييل )واا(  ان  رئيييييييس مجلييييييس الييييييوزراء م ييييييدف  الكييييييلظمي و ييييييل إليييييي  م ل ظييييييو النجييييييف 

 األًرف .

لييييييو ر يييييع السيييييتلرا عييييين المنيييييلرا الثلنييييييو لمرقيييييل ا ميييييلم عليييييي بييييين  بيييييي و ضيييييلف ان  الكيييييلظمي سي ضييييير ا تفل

 دللب )عليل الستم( بمنلسبو مكرى واللتل المبلركو .

 

 الكلظمي والسيل ال لر يجتمعلن  ي ال نلنو

عقييييييل رئيييييييس الييييييوزراء م ييييييدف  الكييييييلظمي وزعيييييييم التيييييييلر ال ييييييلر  السيييييييل مقتييييييلى   وكللييييييو األنبييييييلء العراقيييييييو

 ن  اجتملعل  ي ال نلنو بللنجف األًرف.ال لر  اليوم االثني

وقللييييييك ال يئييييييو السيلسيييييييو للتيييييييلر ال ييييييلر   ييييييي بيييييييلن تلقتييييييل )واا(  ان  اجتملعييييييل م لقييييييل عقييييييل مسييييييلء اليييييييوم 

بيييييييين رئييييييييس اليييييييوزراء م يييييييدف  الكيييييييلظمي وزعييييييييم التييييييييلر ال يييييييلر  السييييييييل مقتيييييييلى ال يييييييلر  يييييييي ال نلنيييييييو 

 بللنجف األًرف .

 وال  ربيو   كومو ا لبيو ودنيو . واضل ك ال يئو  ي بيلن ل  ال ًرقيو
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 السيرا الماتيو لمرً  ال زب الليمقرادي الجليل لمن ب رئيس الجم وريو 

 .السيرا الماتيو لمرً  ال زب الليمقرادي الجليل لمن ب رئيس جم وريو العراي  ب لال اليوم

 يييييل )ب يييييلال الييييييوم( ان  يييييي ت رييييييلا تلبعت و يييييي وقيييييك سيييييلبق  كًيييييف عضيييييو مجليييييس النيييييواب مًيييييعلن الجبيييييور  

 رئييييييس جم ورييييييو العيييييراي الجلييييييل ريبييييير ا ميييييل بيييييلرزاني واليييييم  يتيييييول   للييييييل من يييييب وزيييييير لاالييييييو اقلييييييم 

 ."كرلستلن ومن جيل الًبلب  ي ال زب الليموقرادي الكرلستلني

ويييييييمكر ان الم كمييييييو االت لليييييييو العليييييييل  ييييييي العييييييراي قييييييررك اسييييييتبعلل  وًيييييييلر زيبييييييلر   وإيقييييييلف إجييييييراءاك  

 . ل من قبل ال زب الليمقرادي الكرلستلني  لمن ب رئيس جم وريو العرايترًي

 مجلس الوزراء: إيفلء ب لال بللتزاملت ل الالرجيو يعيل  ضور ل المتميز عل  السل و اللوليو

 كييييييل نلئييييييب األمييييييين العييييييلم لمجلييييييس الييييييوزراء  جلسييييييم م مييييييل  مييييييل ال لبوسييييييي  اليييييييوم االثنييييييين    نيييييييوز ايييييييرث

سيييييم العيييييراي  يييييي الم ل يييييل ا قليمييييييو واللولييييييو  مييييين ايييييتل  ييييييلنو مسيييييلعيل الجيييييللا بًيييييين علييييي    مييييييو إبيييييراز ا

ومكييييير بييييييلن لتملنيييييو العلمييييييو لمجليييييس اليييييوزراء ورل لوكلليييييو ايييييييرث .ا يفيييييلء بللتزاملتيييييل  ميييييلم المجتميييييع الييييييلولي

وزارا الالرجييييييييو ا تضييييييينك اجتملعيييييييل  لمنلقًيييييييو جيييييييلول  عميييييييلل الجلسيييييييو الثلنييييييييو للجنيييييييو األمييييييير “نييييييييوز  ان 

(  المعنييييييييو بلراسيييييييو التزاميييييييلك جم ورييييييييو العيييييييراي المللييييييييو  يييييييي المنظميييييييلك ٢٠٢٢لسييييييينو  ٦ليييييييليواني )رقيييييييم ا

االجتمييييييلا تر سييييييل وكيييييييل وزييييييير الالرجيييييييو “  مبينييييييل  ان ”العربيييييييو واللوليييييييو وت ليييييييل األولويييييييلك ل يفييييييلء ب ييييييل

جيييييييييرى “و ضيييييييييلف انيييييييييل .”ق ديييييييييلن ديييييييييل  وب ضيييييييييور  عضيييييييييلء اللجنيييييييييو وممثليييييييييي اليييييييييوزاراك ماك العتقيييييييييو

عرا   بيييييرز  عميييييلل اللجنيييييو و ليلت يييييل  مييييين قبيييييل نلئيييييب األميييييين العيييييلم لمجليييييس اليييييوزراء  كميييييل تيييييم ب يييييث اسيييييت

عييييييل ا ميييييين  مقييييييرراك اجتملع ييييييل األول  و ليييييييو التنسيييييييق بييييييين الييييييوزاراك  والتييييييلاول  ييييييي مضييييييمون االسييييييتملرا الم 

المجتمعيييييييييين وقفيييييييييوا علييييييييي  مجموعيييييييييو مييييييييين الميييييييييلااتك “وتيييييييييلبع البييييييييييلن ان .”قبل يييييييييل لتسييييييييييير م لم يييييييييل

ستفسيييييلراك تييييييم ا جلبيييييو عن ييييييل مييييين قبييييييل رئييييييس اللجنييييييو و عضيييييلئ ل   يييييييث  كيييييل ال لبوسييييييي علييييي    ميييييييو واال

عمييييييل اللجنييييييو وتيييييييثير النتييييييلئج التييييييي تتو ييييييل إلي ييييييل  ييييييي عتقييييييلك ب ييييييلال مييييييع األدييييييراف اللوليييييييو والعربيييييييو  

 و ًييييييلر نلئييييييب األمييييييين.”والسيييييييمل  ييييييي المسييييييلعي الراميييييييو إليييييي  إبييييييراز اسييييييم العييييييراي  ييييييي الم ل ييييييل الالرجيييييييو

  مييييييييو تفل ييييييييل المسيييييييل ملك المللييييييييو  والميييييييلا الزمنييييييييو “العيييييييلم لمجليييييييس اليييييييوزراء ب سيييييييب البييييييييلن إلييييييي  

 ٩٠ومييييين المقيييييرر  ن تن يييييي اللجنيييييو  عملل يييييل ايييييتل .”لسيييييلال ل  و لييييييو التنسييييييق بيييييين اليييييوزاراك ب يييييما الًيييييين

ل ك  ييييييي كييييييلن.يومييييييل  سييييييب توجي ييييييلك رئيييييييس مجلييييييس الييييييوزراء  م ييييييدف  الكييييييلظمي ون ي ييييييمكر  ن اللجنييييييو ً ييييييك  

الثييييييلني ميييييين  ييييييما العييييييلم برئلسييييييو وكيييييييل وزارا الالرجيييييييو للًييييييرون القلنونيييييييو والعتقييييييلك متعييييييللا األدييييييراف  

ق دييييييلن ديييييييل الييييييف  وعضيييييييويو نلئييييييب األميييييييين العييييييلم لمجليييييييس الييييييوزراء  وميييييييلير عييييييلم ال ييييييينلوي العراقيييييييي 

 .للتنميو الالرجيو  ي وزارا الملليو  وملير علم لائرا التعلون اللولي  ي وزارا التاديد
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 ائتتف المللكي يعلن موقفل من مسلعي إجراء تعليتك لستوريو  ي العراي

 بييييييلى ائييييييتتف لولييييييو القييييييلنون بزعلمييييييو نييييييور  المييييييللكي موقفييييييل  ا ثنييييييين  ميييييين ال ييييييليث عيييييين   نييييييلسوكللييييييو  

وقييييييلل المت ييييييلث بلسييييييم ائييييييتتف لولييييييو القييييييلنون ب ييييييلء     .ضييييييرورا إجييييييراء تعييييييليتك لسييييييتوريو  ييييييي العييييييراي

  اييييييتل استضييييييل تل  ييييييي برنييييييلمج  لعبييييييو الكراسييييييي   مييييييع الزميييييييل  سيييييييف علييييييي   وتلبعييييييل الييييييلين النييييييور 

(  إن   قييييييييييييراك عليييييييييييييلا  ييييييييييييي اللسييييييييييييتور يجييييييييييييب  ن ت ييييييييييييل  بدريقييييييييييييو 2022ًييييييييييييبلد  14 نييييييييييييلس   )

و ضييييييييلف النييييييييور   ن   را ييييييييلك كبيييييييييرا  ييييييييي اللسييييييييتور ال ييييييييللي تسييييييييتوجب معللجت ييييييييل وإعييييييييللا   ."جليييييييييلا

 لاث  قيييييراك  يييييي اللسيييييتور العراقيييييي  بعيييييل  ن   يييييلك كثييييييرا  وتيييييلبع  نيييييل  يجيييييب اسيييييت  ." ييييييل ت ل مييييين جلييييييل

مييييين المًيييييكتك   لاعييييييل  القيييييوى السيلسييييييو إلييييي   ت يييييرك  قيقيييييي بلتجيييييله تعيييييليتك لسيييييتوريو تًيييييمل ا ضييييييل و 

و ًييييييلر النييييييور  إليييييي   ن  تفسييييييير الم كمييييييو االت لليييييييو الاييييييلص بللكتلييييييو   ."والتعييييييليل  و ييييييمه  ر ييييييو للجميييييييع

ثلك التييييييييي ديييييييير كا لعييييييييلم وضييييييييو  المييييييييوال اللسييييييييتوريو المتعلقييييييييو االكبيييييييير مييييييييرارا   يعييييييييل ميييييييين المسييييييييت ل

و يييييييي ًيييييييين  اييييييير المسيييييييتجلاك السيلسييييييييو قيييييييلل النيييييييور  إن  ااتييييييييلر رئييييييييس الجم ورييييييييو يجيييييييب  ن   ."ب يييييييل

ل بللسييييييييلدو و وضيييييييي  النييييييييور   ن   ."يكييييييييون بي لبيييييييييو الثلثييييييييين لااييييييييل البرلمييييييييلن وإال  سيييييييييكون  نييييييييلك تفيييييييير 

قييييييرا المتعلقييييييو بلنتاييييييلب رئيييييييس العييييييراي   ال تييييييل  إليييييي   ن  اللسييييييتور  ييييييل ظ عليييييي   قييييييوي المكونييييييلك ميييييين الف

نلئبييييييييل   سييييييييي لث كثيييييييييرا ميييييييين  167 اتفييييييييلي  ييييييييزبين او اكثيييييييير عليييييييي  المضييييييييي بتًييييييييكيل  كومييييييييو ب ضييييييييور 

   ."المًكتك

  ول بليل كمبش” السيللا“ليلل  تدي  بللعزاو .. ات لك جليلا تضرب 

لك جليييييييلا تضييييييرب ت ييييييللف السيييييييللا كًييييييف م ييييييلر سيلسييييييي  االثنييييييين  عيييييين بييييييروز ات يييييي المعلومييييييو  وكللييييييو

 . يييييييييييييييييييييييول تسيييييييييييييييييييييييميو مرًييييييييييييييييييييييي  بيييييييييييييييييييييييليل ليييييييييييييييييييييييرئيس لييييييييييييييييييييييييوان الوقيييييييييييييييييييييييف السيييييييييييييييييييييييني

بيييييرز توا يييييق مبيييييلئي بيييييرز بيييييين كيييييل مكونيييييلك ت يييييللف السييييييللا  يييييول ت ييييييير “وقيييييلل الم يييييلر  يييييي  يييييليث   انيييييل 

اسييييييملء  تيييييي  االن اال ان تكتييييييل الانجيييييير يييييييلعم  6رئيييييييس ليييييييوان الوقييييييف السييييييني سييييييعل كمييييييبش وتييييييم ديييييير  

اعضييييييلء ميييييين “  مبينييييييل  ن ”النييييييواب السييييييلبق عبييييييل الاييييييللق العييييييزاو  للمن ييييييبديييييير  اسييييييم عضييييييو مجلييييييس 

م ل ظييييييلك  ييييييت  الييييييلين واالنبييييييلر ونينييييييوى ر ي ييييييم ماييييييللف  ييييييي ديييييير  اسييييييملء ااييييييرى ميييييين م ل ظييييييلت م الن 

ات يييييييلك جلييييييييلا بيييييييل ك تضيييييييرب ت يييييييللف “واضيييييييلف الم يييييييلر ان .”كميييييييبش والعيييييييزاو  كلي ميييييييل مييييييين لييييييييلل 

وان الوقييييييف السييييييني بسييييييبب امتعييييييل  ا لييييييب م ميييييين دريييييييق السيييييييللا  ييييييول تسييييييميو مرًيييييي  بييييييليل لييييييرئيس لييييييي

الارتييييييل واالًييييييكلليلك المرا قييييييو ال ييييييو بعييييييل ازمييييييو ت ييييييري  ا ييييييل مييييييلراء الييييييليوان  ييييييول مرقييييييل الًييييييي  عبييييييل 

وكييييييلن م ييييييلر سيلسييييييي مدلييييييع كًييييييف  ييييييي وقييييييك سييييييلبق  عيييييين ضيييييي ود إملراتيييييييو تمييييييلرس .”القييييييللر الكيتنييييييي

مبينييييييل ان االمييييييلراك وضييييييعك  يتييييييو عليييييي  بًييييييين ترًييييييي  بعيييييي  الًا يييييييلك لرئلسييييييو ليييييييوان الوقييييييف السييييييني  

 .ثتثو مرً ين ل ليو االن
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 زيلان يب ث مع نيكولسون ج ول تقليم المسلعلاك القلنونيو للم تلجين

الثنييييييين  اسييييييتقبل رئيييييييس مجلييييييس القضييييييلء األعليييييي  القلضييييييي  ييييييلئق زيييييييلان  اليييييييوم ا  وكللييييييو األنبييييييلء العراقيييييييو

 .البلرونيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييو إيميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييل نيكولسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييون

وجيييييرى ايييييتل اللقيييييلء و قيييييل  لبييييييلن  يييييللر عييييين مجليييييس القضيييييلء تلقتيييييل )واا(  ب يييييث ج يييييول منظميييييو )عميييييلر( 

 .االنسلنيو  ي تقليم المسلعلاك القلنونيو للم تلجين

 

 

 دللبلني يجتمع مع قللا ا دلر التنسيقي لمنلقًو ملفين اثنين

  بلنعقيييييلل اجتميييييلا بيييييين رئييييييس االت يييييلل اليييييودني الكورلسيييييتلني بل يييييل   يييييلل م يييييلر سيلسيييييي مدليييييع ًيييييفق نييييييوز 

 .دللبلني وقللا ا دلر التنسيقي لمنلقًو ملفي من ب رئيس الجم وريو وتًكيل ال كومو المقبلو

عقييييييل وقييييييلل الم ييييييلر لوكللييييييو ًييييييفق نيييييييوز  إن  و ييييييلا ميييييين االت ييييييلل برئلسييييييو بل ييييييل دللبييييييلني رئيييييييس ال ييييييزب ي

اجتملعيييييل ميييييع قيييييللا االديييييلر التنسييييييقي و يييييم كيييييل مييييين نيييييور  الميييييللكي و يييييلل  العيييييلمر  وقييييييس الازعليييييي  يييييي 

 ."منزل ملم جتل )الرئيس العراقي الرا ل ووالل بل ل جتل دللبلني( وسد العل مو ب لال

و ضييييييلف الم ييييييلر  ن  االجتمييييييلا ينييييييلقش قضيييييييو  زمييييييو تسييييييميو رئيييييييس الجم وريييييييو الجليييييييل  وكييييييملك تًييييييكيل 

 ." كومو الجليلاال

 .ورً  االت لل الودني الكورلستلني الرئيس ال للي بر م  لل  لً ل من بل لواليو ثلنيو
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 «ا دلر التنسيقي»و« ال لريين»م لوالك من  جل م لل و لائمو بين 

  «ع يييييلئب   يييييل ال ييييييق»ليييييم يتفييييييق التييييييلر ال يييييلر   بزعلمييييييو مقتيييييلى ال يييييلر  وال  ركييييييو  الًيييييري األوسيييييد 

للتفيييييل م اليييييم   برميييييل الدر يييييلن  يييييول ميييييل عيييييرف « االتفيييييلي»و قييييييس الازعليييييي  علييييي  مييييين  تو ييييييف بزعلمييييي

   قييييييل تييييييم التوا ييييييق بييييييين اللجنتييييييين التييييييي ًييييييكل مل ال ييييييلر والازعلييييييي عليييييي  سييييييك نقييييييلد  « تنييييييو ميسييييييلن»بيييييـ

األمييييير اليييييم  مييييين  الضيييييوء األاضييييير للقيييييواك األمنييييييو العراقييييييو العتقيييييلل عيييييلل مييييين المًيييييتبل ب يييييم  يييييي الم ل ظيييييو 

 .كييييييييييييييييييييييييييييييلنوا يعلنييييييييييييييييييييييييييييييون انتمييييييييييييييييييييييييييييييلء م إليييييييييييييييييييييييييييييي    ييييييييييييييييييييييييييييييل الديييييييييييييييييييييييييييييير ينمميييييييييييييييييييييييييييييين 

دبقييييييل  لتتفييييييلي   قييييييل  عليييييين الدر ييييييلن براءت مييييييل ميييييين    مييييييت م مييييييلر  لييييييلى األج ييييييزا األمنيييييييو عليييييي  لييييييوائ  

االعتقيييييلل و يييييو ميييييل   يييييل بللفعيييييل. وإعيييييتن البيييييراءا كيييييلن  يييييو المقلميييييو الضيييييروريو لعيييييل ميييييل تيييييم بمثلبيييييو  يييييل  

 يييييغن الت يييييعيل  يييييي ميسيييييلن  ال سييييييمل بعيييييل ا تييييييلل   يييييل  وليييييو مرقيييييك بيييييين الدييييير ين.  دبقيييييل  لكيييييل المرًيييييراك 

ًييييييعي  -القضيييييلا البيييييلرزين  يييييي الم ل ظيييييو  تلتيييييل عيييييلا عملييييييلك ا تييييييلل  كيييييلن بمثلبيييييو مقلميييييو القتتيييييلل ًييييييعي 

 .«الع ييييييلئب»يبييييييل  ميييييين م ل ظييييييو ميسييييييلن التييييييي يتنييييييلزا عليييييي  السيييييييدرا علي ييييييل كييييييل ميييييين التيييييييلر ال ييييييلر  و

 يييييلملا    يمييييل لاليييييك قدعييييلك عسيييييكريو إضييييل يو بييييييمر القلئييييل العيييييلم  مييييل بيييييلا  نييييل اتفيييييلي ملييييزم للدييييير ين ال يييييزال

للقييييييييواك المسييييييييل و رئيييييييييس الييييييييوزراء م ييييييييدف  الكييييييييلظمي  لتمًيييييييييد الم ل ظييييييييو ميييييييين الجملعييييييييلك المسييييييييل و 

و  ييييييي لب الجريميييييييو المنظميييييييو   ضيييييييت  عييييييين مًيييييييعلي الفيييييييتن والنزاعيييييييلك العًيييييييلئريو. لكنيييييييل ودبقيييييييل  للجيييييييو 

 ن لاليييييك رئلسيييييو الجم ورييييييو  و يييييو ميييييل ي  يييييل للميييييرا األولييييي   السيلسيييييي الايييييلنق اليييييم  تعيًيييييل اليييييبتل بعيييييل 

عليييييي  اييييييد األزمييييييو   ييييييغن  نييييييلك م ييييييلوالك  وإن لييييييم تييييييزل اجولييييييو تقييييييوم ب ييييييل   سييييييب التسييييييريبلك   دييييييراف 

إلييييي  نيييييوا مييييين « الع يييييلئب»سيلسييييييو ًييييييعيو مييييين  جيييييل ت وييييييل اتفيييييلي النقيييييلد السيييييك بيييييين التييييييلر ال يييييلر  و

ال يييييزب اليييييليمقرادي »ييييييلر ال يييييلر   المت يييييللف ميييييع السييييينو وال يييييل  اليييييلائم يمكييييين  ن يم يييييل لتقيييييلرب بيييييين الت

  كيييييييت  ميييييييين «الع يييييييلئب»التييييييييي تضيييييييم بل ضيييييييل و إلييييييي  « قيييييييوى ا ديييييييلر التنسييييييييقي»  وبيييييييين «الكرلسيييييييتلني

« ال كمييييييييو»بزعلميييييييو نيييييييور  الميييييييللكي و« لولييييييييو القيييييييلنون»بزعلميييييييو  يييييييلل  العيييييييلمر  و« ت يييييييللف الفيييييييت »

بزعلميييييو  ييييييلل  الفييييييل . و يييييي  ييييييما « عديييييلء»  وبزعلميييييو  ييييييلر العبييييييلل« الن يييييير»بزعلميييييو عميييييلر ال كييييييم و

مبيييييللرا سيلسييييييو ل ع يييييل إلي يييييل ميييييل   يييييل مييييين تديييييور إيجيييييلبي « ا ديييييلر التنسييييييقي»السييييييلي   قيييييل قيييييلمك قيييييوى 

  كييييييييون زعيييييييييم «الع ييييييييلئب»بييييييييين ا ييييييييمين عنيييييييييلين لااييييييييل البيييييييييك الًيييييييييعي  و مييييييييل التيييييييييلر ال ييييييييلر  و

 ن ينًييييييق عيييييين ال ييييييلر ويرسييييييس  قيييييييس الازعلييييييي  كييييييلن   ييييييل قيييييييللاك التيييييييلر ال ييييييلر  قبييييييل« الع ييييييلئب»

كيلنييييييل  جليييييييلا . وكييييييلن ال ييييييلر  ييييييين  عليييييين تًييييييكيل اللجنييييييو التييييييي تتييييييول  إجييييييراء مفلوضييييييلك  ييييييي ميسييييييلن مييييييع 

 ييييييي  ييييييلل لييييييم يرضييييييوا بمقتييييييلى ال ييييييلر   علييييييي م بم مييييييل م مييييييل  ييييييللي »  قييييييلل ب ييييييرا و إنييييييل «الع ييييييلئب»

 .1999اليييييم  ا تييييييل عيييييلم    يييييي إًيييييلرا إلييييي   ن يييييم جميعيييييل  ينتميييييون إلييييي  ايييييد واليييييله المرجيييييع الرا يييييل «ال يييييلر

المبييييييللرا السيلسيييييييو  ودبقييييييل  لمييييييل  علنييييييل عييييييلل ميييييين قيييييييللاك ا دييييييلر التنسيييييييقي  ت ييييييلف إليييييي  الييييييق جييييييو ميييييين 

التفيييييل م بيييييين جمييييييع األديييييراف  يييييي م لوليييييو لفيييييت  جيييييزء مييييين االنسيييييلال السيلسيييييي اليييييم  تعلنييييييل اليييييبتل. و يميييييل 

لنييييييل النلئييييييب السييييييلبق  ييييييي البرلمييييييلن لييييييم يعلييييييق ال ييييييلريون بعييييييل عليييييي  مبييييييللرا ا دييييييلر   غن ييييييل  دبقييييييل  لمييييييل  ع

  ميييييل الكنيييييلني  قيييييلمك  يضيييييل  إلييييي  القيييييوى السييييينيو والكرلييييييو. وقيييييلل الكنيييييلني  يييييي « الع يييييلئب»العراقيييييي عييييين 

«. القييييييوى السيلسيييييييو السيييييينيو والكرليييييييو ر بييييييك واسييييييتجلبك ل ييييييمه المبييييييللرا»ت ييييييري  لييييييل  مييييييس األ ييييييل  إن 

ورجيييييي  «. السيلسييييييي  ييييييو سيييييييل المًيييييي ل السيييييينو والكييييييرل يييييييرون  ييييييي الوقييييييك ال لضيييييير  ن التوا ييييييق»و ضييييييلف: 

األييييييييييلم المقبليييييييييو سيييييييييتكون االسيييييييييتجلبو للمبيييييييييللرا  ا و يييييييييل  بعيييييييييل  سيييييييييم من يييييييييب رئلسيييييييييو »الكنيييييييييلني  ن 
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 رئيس  كومو إقليم كورلستلن يبل  زيلرا رسميو إل  لولو قدر

ًيييييييبلد  15يبيييييييل  رئييييييييس  كوميييييييو إقلييييييييم كورلسيييييييتلن مسيييييييرور بيييييييلرزاني  ييييييييوم  يييييييل الثتثيييييييلء ًيييييييفق نييييييييوز  

 .  زيلرا رسميو إل  لولو قدر عل  ر س و ل  كومي2022) براير( 

وتيييييتي  ييييمه الزيييييلرا تلبيييييو لييييلعوا ميييين  مييييير لولييييو قديييير الًييييي  تميييييم بيييين  مييييل  ل ثييييلني  ب سييييب بيييييلن لمكتييييب 

 .بلرزاني

وسييييييييجر  رئييييييييس ال كوميييييييو سلسيييييييلو اجتملعيييييييلك ميييييييع  ميييييييير لوليييييييو قدييييييير وعيييييييلل مييييييين كبيييييييلر المسيييييييرولين 

 .القدريين

لزييييييلرا إلييييي  إجيييييراء مبل ثيييييلك مكثفيييييو ت يييييلف إلييييي  تعزييييييز العتقيييييلك الثنلئييييييو  وال سييييييمل  يييييي مجيييييلالك وت يييييلف ا

 .التبللل التجلر  واالستثملر والدلقو والزراعو

 

 

 

 الجيل الجليل يعلن ر ع قضيو ضل  كومو كرلستلن  ملم الم كمو االت لليو

 كومييييييو كرلسييييييتلن  مييييييلم الم كمييييييو   علنييييييك  ركييييييو الجيييييييل الجليييييييل  االثنييييييين  ر ييييييع قضيييييييو ضييييييل  نييييييلسوكللييييييو  

      .االت لليو بًين ملف رواتب الدتب

 2016(   منيييييييم 2022ًيييييييبلد  14وقلليييييييك القيللييييييييو  يييييييي ال ركيييييييو  يييييييي ميييييييرتمر  ييييييي في تلبعيييييييل  نيييييييلس   )

 نييييييلك نظييييييلم مييييييواز  للتعليييييييم  ييييييي كرلسييييييتلن و ييييييما نعتبييييييره ارقييييييل  لسييييييتوريل   ألن اللسييييييتور يركييييييل  ن التعليييييييم 

   ."لما قلمنل ًكوى للى الم كمو االت لليو ب ما الا وص مجلني  ي جميع مرا لل 
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 االعرجي يكًف عن ثتثو اسملء مرً و بقوا لرئلسو ال كومو المقبلو

كًييييييف نلئييييييب رئيييييييس الييييييوزراء األسييييييبق ب ييييييلء األعرجييييييي  االثنييييييين  عيييييين وجييييييول توج ييييييلك  المعلومييييييو وكللييييييو 

ئيييييييس الييييييوزراء ال ييييييللي م ييييييدف  الكييييييلظمي سيلسيييييييو لترًييييييي  م مييييييل تو يييييييق عييييييتو  او  يييييييلر العبييييييلل  ور

 .لرئلسييييييو ال كومييييييو  مبينييييييل ان السيييييييل مقتييييييلى ال ييييييلر ليييييين يرًيييييي  ًا يييييييو  ييييييلريو لتييييييولي رئلسييييييو الييييييوزراء

رئييييييييس اليييييييوزراء االسيييييييبق  ييييييييلر العبيييييييلل  وال يييييييللي م يييييييدف  ” وقيييييييلل االعرجيييييييي  يييييييي  يييييييوار متلفيييييييز ان 

 .”زراءلرئلسييييييييييييييو الييييييييييييييو”  قوييييييييييييييلء“الكيييييييييييييلظمي والييييييييييييييوزير السيييييييييييييلبق م مييييييييييييييل عيييييييييييييتو  مرًيييييييييييييي ون 

تجلييييييل والييييييو الكيييييلظمي  يييييي  يييييما التوقييييييك  يييييعب لل لييييييو بسيييييبب تعقييييييلاك المًييييي ل السيلسيييييي اال ”واضيييييلف ان

ان زعييييييم التييييييلر ال يييييلر  السييييييل مقتيييييلى ال يييييلر لييييين يرًييييي  ا  ًا ييييييو  يييييي الوقيييييك ال يييييللي لًييييي ل رئلسيييييو 

و العيييييييراي ب لجيييييييو إلييييييي  رئييييييييس وزراء  يييييييلائي و ميييييييل يجييييييير   يييييييو بلايييييييي“واوضييييييي  االعرجيييييييي ان .”ال كوميييييييو

 ”ن ليو النظلم السيلسي وان القوى السيلسيو  امك عبرا من تجربو التكنوقراد و ستبعل تكرار ل

 و ل عراقي ر يع إل  إيران لب ث تسليل مست قلك ال لز

 كييييييلك وزارا الك ربييييييلء العراقيييييييو  األ يييييل   ن و ييييييلا  ر يعييييييل  سيييييييزور إيييييييران لب ييييييث ملفييييييي وكلليييييو انبييييييلء  ييييييلرس  

نييييييي وتسييييييليل الييييييليون   يمييييييل  ًييييييلرك إليييييي   ن اسييييييتيراله ميييييين قديييييير ي تييييييل  لفتييييييرا ان سييييييلر تييييييل ق ال ييييييلز االيرا

وقيييييلل المت يييييلث بلسيييييم اليييييوزارا   ميييييل موسييييي   يييييي ت يييييري  للوكلليييييو الرسيييييميو .ميييييلبين سييييينو إلييييي  سييييينو ون يييييف

العراقيييييييو  إن   نييييييلك عقييييييولا   كوميييييييو موقعييييييو مييييييع الجلنييييييب ا يرانييييييي   يييييييث  ن التج يييييييز الفعلييييييي لل ييييييلز  ييييييي 

ملييييييييون متييييييير  40و ملييييييييون متييييييير مكعيييييييب   مبينيييييييل ان  التج ييييييييز ان سييييييير بن يييييييو  يييييييما الوقيييييييك  يييييييو ثملنيييييييي

و ضيييييييلف  ليييييييلينل و يييييييل ر ييييييييع المسيييييييتوى سييييييييتوجل إلييييييي  الجم ورييييييييو ا سيييييييتميو ا يرانييييييييو لب يييييييث   ."مكعيييييييب

للجلنييييييب   موضييييييوا ان سييييييلر ال ييييييلز  ا و ييييييل بعييييييل قييييييرار مجلييييييس الييييييوزراء بجلولييييييو الييييييليون الواجبييييييو الييييييل ع

نللييييييك مليييييييلر وسييييييتملئو واثنييييييلن وتسييييييعون مليييييييون لوالر  ييييييي مسييييييت قلك ال ييييييلز ا يرانييييييي   مًيييييييرا  إليييييي   ن   

وتييييييلبع  ن  الو ييييييل سيمضييييييي إليييييي  إييييييران لجييييييلولت ل بعييييييل ا ييييييلار قييييييرار مجلييييييس الييييييوزراء   ."لألعيييييوام السييييييلبقو

لتسييييييليل بكميييييييلك متسييييييلويو اييييييتل ثييييييتث سييييييينواك   موضيييييي ل   ن  الو ييييييل سيييييييب ث معييييييلولا ادتقييييييلك ال يييييييلز  

و كييييييل  كلنييييييك  نييييييلك  ربييييييع ادييييييود   ."كمييييييو اللامييييييو العمييييييل  ييييييي م دييييييلك ا نتييييييل ألن ال لجييييييو مييييييل تييييييزال  ل

كرايييييل   ييييييث  ن  يييييمه -ايييييرم ًييييي ر   وعميييييلرا  -ايييييلنقين   ب يييييرا  -لييييييلل    مييييييرزال  -ايرانييييييو  يييييي مييييييرزال 

مي يييييييلواد  لكن يييييييل توقفيييييييك بللكلميييييييل  يييييييي  ييييييييف العيييييييلم الملضيييييييي    1200كلنيييييييك تنقيييييييل قرابيييييييو   الاديييييييود

مي يييييلواد  قيييييد   يييييي اديييييي  500ييييييزا   يييييب ك ا ميييييلالاك  يييييي  يييييمه الاديييييود موضييييي ل   نيييييل  ل لييييييو  تيييييرا وج

و كييييييييل  ن  ايييييييييران   ."اييييييييلنقين   مييييييييل الادييييييييلن المتبقيييييييييلن مييييييييل زاال متييييييييوقفين -ليييييييييلل    و ميييييييييرزا  -ميييييييييرزا 

ستسيييييييتمر بتج ييييييييز وزارا الك ربيييييييلء بلل يييييييلز  ونيميييييييل مييييييين تف يييييييم  لجيييييييو العيييييييراي  اليييييييم  يعميييييييل علييييييي  اديييييييو 

وبًيييييييين ال يييييييلز القدييييييير  موسييييييي   ن  مفلوضيييييييلتنل ميييييييع الجلنيييييييب   . "ليييييييووقولييييييييو  لكن يييييييل ا ن  يييييييير مكتم

القديييييير  لسييييييل اليييييينقص ال ل ييييييل بلل ييييييلز المييييييورل ال تييييييزال مبكييييييرا  وربمييييييل األميييييير يسييييييت ري سيييييينو او امسييييييو 

عًيييييير ًيييييي را  قبييييييل توريييييييله لسييييييل اليييييينقص ال ل ييييييل بلل ييييييلز المييييييورل   ال تييييييل  إليييييي   ن  اسييييييتمرار ال لجييييييو اليييييي  

  ."ال لز ا يراني
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 ب لال تكًف تفل يل الادو األمنيو الال و بللزائرين عمليلك

 كييييييلك قيييييييللا عمليييييييلك ب ييييييلال  االثنييييييين  اسييييييتعلال ل ووضييييييع ل للادييييييد األمنيييييييو الال ييييييو بتيييييييمين   نييييييلس وكللييييييو

     ال مليو للزيلرا الرجبيو.

(   ن  الفريييييييق الييييييركن 2022ًييييييبلد  14عييييييتم عمليييييييلك ب ييييييلال  تلقيييييي   نييييييلس  نسيييييياو منييييييل  )ومكيييييير بيييييييلن  

ئييييييل عمليييييييلك ب ييييييلال تيييييير س مييييييرتمرا   منيييييييل   ييييييي مقيييييير قيللتنييييييل ن ييييييلر اليييييييوم وملييييييك ب ضييييييور قييييييللا المقييييييراك قل

المتقلمييييييييو  ييييييييي الكييييييييرت والر ييييييييل و ومييييييييلراء الوكييييييييلالك واألج ييييييييزا االسييييييييتابلريو  ييييييييي العل ييييييييمو ب ييييييييلال  ام 

وسيييييي  ن وقًييييييك  يييييييل الادييييييد األمنيييييييو الال ييييييو بتيييييييمين ال مليييييييو للزيييييييلرا الرجبيييييييو  مكييييييرى استًيييييي لل االمييييييلم م

   ( من رجب .25بن جعفر )الكلظم( عليل الستم وملك  ي الـ)

و كيييييييل قلئيييييييل العملييييييييلك علييييييي   تكثييييييييف الج يييييييل االسيييييييتابلر  وتزوييييييييل القدعيييييييلك الملسيييييييكو بللمعلوميييييييلك لتنفييييييييم 

العملييييييييلك االسيييييييتبلقيو النوعييييييييو والمتمثليييييييو بللب يييييييث والتفتييييييييش واالسيييييييتدتا المسيييييييل   يييييييي ماتليييييييف قواديييييييع 

متلبعييييييو عمييييييل السييييييييدراك عنييييييل مييييييلاال العل يييييييمو والتفتيييييييش الييييييلقيق لألًيييييييالص المسييييييروليو  اضييييييل و الييييييي  

   والعجتك .

وًييييييلل عليييييي   تواجييييييل القييييييللا وا مييييييرين بكل ييييييو مسييييييتويلت م عليييييي  ر س قدعييييييلت م لمت قييييييو ع ييييييلبلك لاعييييييش 

ا ر لبييييييييييو والجريميييييييييو المنظميييييييييو والعيييييييييلبثين بللسيييييييييلم المجتمعيييييييييي ومعللجيييييييييو ال يييييييييلالك الدلرئيييييييييو ومكل  يييييييييو 

قييييييل تسييييييبب تعكييييييير  ييييييفو الزيييييييلرا  وتجييييييلوز قدييييييع ا  دريييييييق بلسييييييتثنلء اييييييد سييييييير الزائييييييرين  االًييييييلعو التييييييي

الكييييرام والتركييييييز الًيييييليل علييييي  اايييييم ال يدييييو وال يييييمر لتفوييييييك الفر يييييو علييييي  كييييل مييييين تسيييييول ليييييل نفسيييييل إيقيييييلا 

   األمى بيبنلء ًعبنل الكريم .
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 نجلا مقرب من ال لر من م لولو ا تيلل  ي ميسلن

م يييييلر امنيييييي  يييييي ميسيييييلن  مسيييييلء الييييييوم االثنيييييين  بنجيييييلا إميييييلم  يييييتا مقيييييرب مييييين زعييييييم  ا يييييلل ًيييييفق نييييييوز 

وقيييييلل الم يييييلر لوكلليييييو ًيييييفق نييييييوز  بيييييين  مسيييييل ين .التييييييلر ال يييييلر  مقتيييييلى ال يييييلر  مييييين م لوليييييو ا تييييييلل

مج يييييييولين يرتيييييييليلن اليييييييز  االسيييييييول ويسيييييييتقتن لراجيييييييو نلرييييييييو  ت يييييييل نييييييييران سيييييييت ي مل علييييييي  إميييييييلم  يييييييتا 

ر   ييييييي م ل ظييييييو ميسييييييلن الًييييييي  كييييييريم الكعبييييييي  لكنييييييل نجييييييل ميييييين اال تيييييييلل  يييييييث الم الجمعييييييو للتيييييييلر ال ييييييل

وبييييييين الم ييييييلر  ان  الكعبييييييي يعتبيييييير ا ييييييل رجييييييلل الييييييلين البييييييلرزين  ييييييي التيييييييلر ."بييييييين االزقييييييو من مييييييل متافيييييييل  

و ييييييي وقييييييك سييييييلبق ."ال ييييييلر  بميسييييييلن   مًيييييييرا إليييييي  انييييييل  تييييييم  ييييييت  ت قيييييييق بلل ييييييللث لمعر ييييييو الفييييييلعلين

 منيييييي  يييييي م ل ظيييييو ميسيييييلن وكلليييييو ًيييييفق نييييييوز  بيييييين  مسيييييل ين مج يييييولين  ت يييييوا النيييييلر الييييييوم   بلييييي  م يييييلر 

علميييييل  وارلوه قتييييييت  قيييييرب  31مييييين سيييييت  نيييييوا مسيييييلس تجيييييله  يييييل ب معييييير  للسييييييلراك يبلييييي  مييييين العمييييير 

وبييييييين الم ييييييلر  ان  اسييييييبلب ال جييييييوم التييييييي الك لقتييييييل الًييييييلب لييييييم ."مدعييييييم ًنلًيييييييل ب ييييييلال وسييييييد ميسييييييلن

 ن  القيييييييييييواك االمنييييييييييييو بلًيييييييييييرك بفيييييييييييت  ت قييييييييييييق بلل يييييييييييللث لمعر يييييييييييو تعيييييييييييرف  تييييييييييي  ا ن   مركيييييييييييلا  

وًيييييييي لك م ل ظييييييييو ميسييييييييلن مييييييييرارا  تدييييييييوراك  منيييييييييو متسييييييييلرعو  يييييييييث ا تييييييييلل مسييييييييل ون ."المتبسييييييييلك

ًييييييبلد الجييييييلر ( القلضييييييي   مييييييل  ي ييييييل  الماييييييتص بملييييييف الماييييييلراك  ييييييي ميسييييييلن   5مج ولييييييون السييييييبك )

ائيييييل  يييييي قييييييللا ًيييييردو الم ل ظيييييو  كميييييل ا تيييييلل ًيييييبلظ(  سيييييلم العلييييييلو   و يييييو ر 3وقبل يييييل ا تيييييللوا الامييييييس )

ول عييييييك ال ييييييوالث األايييييييرا رئيييييييس الييييييوزراء .مج ولييييييون   ييييييل عنل يييييير سييييييرايل السييييييتم  ييييييي ملينييييييو العمييييييلرا

م ييييييدف  الكييييييلظمي لزيييييييلرا الم ل ظييييييو األربعييييييلء الملضييييييي  واتاييييييلم قييييييرار قبييييييل ملييييييك بتًييييييكيل قيييييييللا عمليييييييلك 

 .ميسلن  لضبد األمن  ي الم ل ظو

   ملني  ي العملرامج ولون يج زون عل

  ييييييلل م ييييييلر  منييييييي  اليييييييوم االثنييييييين  بل تيييييييلل مييييييلني وسييييييد ملينييييييو العمييييييلرا  ييييييي م ل ظييييييو   السييييييومريو نيييييييوز

 .ميسلن

وقييييييلل الم ييييييلر  يييييييي  ييييييليث   إن  مسييييييل ين مج يييييييولين اقييييييلموا عليييييي  ا تييييييييلل  ييييييل ب معيييييير  للسييييييييلراك  

 ."ميسيييييييلن   وسيييييييد ملينيييييييو العميييييييلرا  ييييييييب يييييييلال بواسيييييييدو سيييييييت  نيييييييوا مسيييييييلس  قيييييييرب مدعيييييييم ًنلًييييييييل

 .تلو ًلر إل   ن القواك االمنيو بلًرك بفت  ت قيق  ي ال للث لمعر و متبسل
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 مقتل امر ا إثر انفجلر قنبلو يلويو لاال منزل ل  ي بعقوبو

  يييييلل م يييييلر  منيييييي  الييييييوم االثنيييييين  بمقتيييييل امييييير ا إثييييير انفجيييييلر قنبليييييو يلوييييييو لاايييييل منزل يييييل  يييييي   ب يييييلال الييييييوم

 .بعقوبو

وقيييييلل الم يييييلر ان  اميييييراا قتليييييك  يييييي ظيييييروف  لمضيييييو اثييييير انفجيييييلر رملنيييييو يلوييييييو لاايييييل منزل يييييل  يييييي مندقيييييو 

 ."كم  رب بعقوبو7لمفري ا

 ."و ضلف   يمل  رضك القواك االمنيو اجراءاك مًللا وبلاك الت قيق بلل للثو
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الزيللا السكلنيو ت لم الموازنو.. ال كومو تبين إمكلنيو إقرار لستور ا نفلي المللي 

 2022بـ

ميييييييل  يييييييلل   الييييييييوم االثنيييييييين  اكيييييييل مستًيييييييلر رئييييييييس اليييييييوزراء للًيييييييرون المللييييييييو مظ ييييييير م   ب يييييييلال الييييييييوم

جل زييييييو الموازنييييييو  رسيييييلل ل للبرلمييييييلن  منتقييييييلا معلرضيييييو الييييييبع  اعيييييلال ل ميييييين قبييييييل ال كوميييييو ت ييييييك مريعييييييو 

وقييييييلل  ييييييلل   ييييييي  ييييييليث   ان  الموازنييييييو جييييييل زا لييييييلى وزارا الملليييييييو وإمكلنيييييييو . كومييييييو ت ييييييريف االعمييييييلل

واضيييييلف انيييييل  مييييين ."لسيييييلبقو للبرلميييييلنإرسيييييلل ل للبرلميييييلن قلئميييييو بنيييييلء علييييي  دليييييب  يئيييييو الرئلسيييييو بللجلسيييييو ا

بيييييلل واراك عييييين     ًيييييكلل بعيييييل تًيييييكيل ال كوميييييو المقبليييييو لكييييين الضيييييرورا  الممكييييين ان ييييييتم بليييييورا الموازنيييييو 

تقضيييييييي ان ييييييييتم تًيييييييريع  يييييييمه الموازنيييييييو   مًييييييييرا الييييييي  ان  الوقيييييييك م يييييييم  يييييييي عملييييييييو تًيييييييريع ل وتنفييييييييم 

ان  قييييييلم البرلميييييلن ب يييييل نفسيييييل سيييييلبقل ولفيييييك  يييييلل  الييييي  ."  قرات يييييل بميييييل يايييييلم م يييييلل  اليييييودن والميييييوادن

عديييييل إرسيييييلل الموازنيييييو وبللتيييييللي بيييييلك مييييين الضيييييرور  ا رسيييييلل  يييييللعراي ب لجيييييو إلييييي  التادييييييد   مبينيييييل انيييييل 

وا يييييييلل انيييييييل ." ممكييييييين ان تيييييييم ب الموازنيييييييو للنقيييييييلش  يييييييللعراي  ييييييييل زييييييييللا سيييييييكلنيو ت يييييييل لملييييييييون ميييييييوادن

مييييين علمييييييل الن األميييييير متعليييييق بتنميييييييو الييييييودن  يجيييييب ان ينت ييييييي الجيييييلل بي قيييييييو ال كومييييييو بيرسيييييلل الموازنييييييو 

وم يييييييلل  النيييييييلس   مركيييييييلا ان  وزارا المللييييييييو ليييييييلي ل القيييييييلرا علييييييي  تقيييييييليم موازنيييييييو قريبيييييييو االرقيييييييلم مييييييين 

وتيييييلبع  ييييييلل  ان  الييييييلورا ."الواقيييييع والبرلمييييييلن ليييييل ال ييييييق بمنلقًييييييو األرقيييييلم مييييييع ال كوميييييو ال لليييييييو والمقبلييييييو

لن يجيييييييب ان التكيييييييون عيييييييلئق اميييييييلم السييييييينو المللييييييييو وتمريييييييير االنتالبييييييييو ال للييييييييو التيييييييي انبثيييييييق من يييييييل البرلمييييييي

وكلنيييييييك ."الموازنييييييو ا  بمعنيييييي  ال ننًيييييي ل بيييييييمور تعدييييييل الموازنييييييو ألن ييييييل م مييييييو ا و ييييييل بللوقييييييك ال ييييييللي

 يئيييييو رئلسيييييو البرلميييييلن قيييييل وج يييييك   يييييي وقيييييك سيييييلبق   ملنيييييو المجليييييس بمالدبيييييو ال كوميييييو االت للييييييو ل ييييير  

 .ل ر  الًروا بتًريع ل 2022للعلم ال للي  إرسلل الموازنو العلمو لللولو العراقيو

 لوالرا  للبرميل الوا ل 96النفد يعلول االرتفلا وبرنك يتمس الــ 

ارتفعيييييك  سيييييعلر الييييينفد الييييييوم االثنيييييين متج يييييو ن يييييو  علييييي  مسيييييتويلت ل  يييييي  كثييييير مييييين   وكلليييييو األنبيييييلء العراقييييييو

واك وسييييييد ماييييييلوف ميييييين  ن يييييييرل   ييييييزو روسييييييي م تمييييييل ألوكرانيييييييل إليييييي   يييييير  عقوبييييييلك ميييييين سييييييبع سيييييين

 .الواليلك المت لا و وروبل وتعديل  للراك الدلقو من  كبر منتج  ي العللم

% بعييييييييييل  ن 1.4لوالر  و  1.29لوالر للبرميييييييييييل بزيييييييييييللا  95.73وبل ييييييييييك العقييييييييييول ا جلييييييييييو لاييييييييييلم برنييييييييييك 

 .لوالر 95.91يوم عنل سجلك  ي وقك سلبق  عل  مستوى اتل ال

لوالر للبرميييييييييييل  94.59% إليييييييييي  1.6لوالر  و  1.49وارتفيييييييييع اييييييييييلم  يييييييييرب تكسييييييييييلس الوسيييييييييييد األميركيييييييييي 

 .لوالر 94.92لي وم قرب  عل  مستوى  ي الجلسو عنل 

 

 

https://www.ina.iq/148850--96-.html
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  لف برميل يوميل  للدلقو ا نتلجيو 100نفد الب را: إضل و 

ميييييزا  االثنيييييين   ن عملييييييلك تديييييوير  قيييييل الفي يييييلء  علييييين ميييييلير ًيييييركو نفيييييد الب يييييرا الليييييل   المعلوميييييو كلليييييو و

 لييييييف برميييييييل يوميييييييل  إليييييي  الدلقييييييو  100ضييييييمن مكميييييين اليملمييييييو النفدييييييي الجليييييييل  ييييييي الم ل ظييييييو عيييييين إضييييييل و 

 .ا نتلجييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييو الودنييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييو

ا نتيييييل  النفديييييي  يييييي  يييييما المكمييييين بيييييل  ميييييرارا  “  إن ” ال يييييبل “وقيييييلل  ميييييزا  يييييي ت يييييري  اورلتيييييل  ييييي يفو 

( 13اديييييو الًيييييركو  يييييي الرقعيييييو التلسيييييعو تتمثيييييل ب فييييير ن يييييو )“  مبينيييييل   ن ”بيييييلربعيييييل إكميييييلل عملييييييلك  فييييير ا 

 ”بئيييييييييييييرا   ون ييييييييييييين مسيييييييييييييتمرون بعميييييييييييييل  فييييييييييييير  بيييييييييييييلر  تقييمييييييييييييييو  يييييييييييييي  يييييييييييييمه الرقعيييييييييييييو الم ميييييييييييييو

الدلقييييييو “مييييين ج تييييييل  قيييييلل مييييييلير قسيييييم ًييييييرون الرقعيييييو االستكًييييييل يو لًيييييركو نفييييييد الب يييييرا  عمييييييلل كيييييلظم إن 

ومييييييييل   ييييييي المر ليييييييو األولييييييي    ضيييييييت  عييييييين معللجيييييييو ال يييييييلز  ليييييييف برمييييييييل ي 100ا نتلجيييييييو المسيييييييت ل و تبلييييييي  

 .”الم ل ب بللتزامن مع إنتل  النفد

 

  سعلر الم ب تتراجع عن  عل  مستويلت ل مع ارتفلا اللوالر

تراجعييييييك  سييييييعلر الييييييم ب العللميييييييو  اليييييييوم االثنييييييين  ميييييين  عليييييي  مسييييييتوى  ييييييي ثتثييييييو  ًيييييي ر ت ييييييك  المسيييييتقلو  

 لاك األمريكيو.ض د عوائل  قوى عل  اللوالر والسن

ا ميييييييين  1851.96٪ إليييييييي  0.4وانافيييييييي  سييييييييعر الييييييييم ب الفييييييييور  بنسييييييييبو  ا لألوقيييييييييو   اعتبييييييييلر   04:36لوالر 

 بتوقيك  رينتش.

 لوالرا . 1852.80بللمئو إل   0.6وارتفعك العقول األمريكيو ا جلو للم ب 

ن  علييييييي  تكلفيييييييو وارتفيييييييع مرًييييييير اليييييييلوالر ازاء العميييييييتك االايييييييرى   ييييييييث  ن ارتفيييييييلا اليييييييلوالر يجعيييييييل المعيييييييل

سيييييينواك  ميييييل ر يييييع تكلفييييييو  10ل يييييلملي العميييييتك األايييييرى   ييييييي  يييييين ارتفعيييييك عوائييييييل سييييينلاك الازانيييييو ألجيييييل 

 الفر و البليلو ل يلزا السبلئك.

ا  23.58٪ إليييييييييي  0.1وبللنسييييييييييبو للمعييييييييييللن االاييييييييييرى ارتفعييييييييييك  سييييييييييعلر الفضييييييييييو الفوريييييييييييو بنسييييييييييبو  لوالر 

٪ 2.7لوالراك  بينمييييييييل قفييييييييز البتليييييييييوم  1031.86٪ إليييييييي  0.4لألون ييييييييو  بينمييييييييل ارتفييييييييع البتتييييييييين بنسييييييييبو 

 لوالرا  لألون و. 2368.51إل  
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 مليلر لينلر 12ب جم إنفلي يزيل عل   2022إقرار موازنو 

مليييييييلر لينييييييلر   12.181 قيييييير  مجلييييييس النييييييواب  اليييييييوم االثنييييييين  موازنييييييو العييييييلم ال ييييييللي ب جييييييم إنفييييييلي   بتييييييرا 

لليو   وسيييييد تفيييييلرل رسيييييمي بيييييين يسييييي م  يييييما ا نفيييييلي  يييييي تنًييييييد تتضيييييمن ن يييييو ملييييييلر  لينيييييلر  نفقيييييلك ر سيييييم

بيئييييييو األعمييييييلل ول ييييييع عجلييييييو االقت ييييييلل الييييييودني المتضييييييرر بًييييييكل كبييييييير بسييييييبب تييييييلاعيلك جلئ ييييييو كورونييييييل  

واليييييم  يعيييييلني مييييين ارتفيييييلا  يييييير مسيييييبوي بمعيييييلالك البدلليييييو  وتفيييييلقم قيلسيييييي  يييييي العجيييييز والمليونييييييو  وسيييييد 

 . سيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييو  انكمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييلش منييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييم عقييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييول

بللمئيييييييو  يييييييي ميييييييوازنتي اللوليييييييو  للتعيييييييل ي  41وميييييييو علييييييي  زييييييييللا ا نفيييييييلي الر سيييييييمللي بنسيييييييبو وتيييييييرا ن ال ك

مليونيييييييل لمًيييييييلريع  برنيييييييلمج  ولوييييييييلك  274المئيييييييو  إم جيييييييرى ر يييييييل  2.7االقت يييييييلل  وت قييييييييق نسيييييييبو نميييييييو 

متيييييييييين لينييييييييلر  110مليونييييييييل للًييييييييراكو مييييييييع القدييييييييلا الاييييييييلص  بل ضييييييييل و اليييييييي   60عمييييييييل ال كومييييييييو   و

 .ل ظيييييييييييييييلك   ومًيييييييييييييييلريع ر سيييييييييييييييملليو مسيييييييييييييييتمرا  و قييييييييييييييييل التنفييييييييييييييييم ما  يييييييييييييييلك مجيييييييييييييييللس الم 

ويتضييييييمن برنييييييلمج  ولويييييييلك عمييييييل ال كومييييييو ل ييييييما العييييييلم تنفيييييييم مًييييييلريع: المر لييييييو األوليييييي  ميييييين مًييييييروا 

السيييييييكك ال ليلييييييييو  واسيييييييتكملل اليييييييربد الك ربيييييييلئي ا قليميييييييي ) م ييييييير   لسيييييييدين  العيييييييراي  لبنيييييييلن(  وتديييييييوير 

يًيييييو ال يييييلز   إضيييييل و إلييييي  تنفييييييم نظيييييلم النقيييييل اليييييمكي   يميييييل إنتيييييل   قيييييل  ميييييزا النفديييييي  وتديييييوير  قيييييل الر

سيييييينواك بعييييييل ديييييير  العدييييييلء  ييييييما العييييييلم  و ييييييق التقييييييليراك  5ي تييييييل  إنجييييييلز مًييييييروا النلقييييييل الييييييودني إليييييي  

 .ال كومييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييو

يييييع   يييييي قيييييلنوني الموازنيييييو سييييييبل   يييييما العيييييلم ) ملييييييلر لينيييييلر(   2.4وتًيييييير التقيييييليراك إلييييي   ن  العجيييييز الم جم 

ينييييييلر( بييييييلون ا تسييييييلب الميييييين  الالرجيييييييو  لتييييييتم ت ديييييييو العجييييييز عيييييين دريييييييق االقتييييييرا   مليييييييلر ل 3.3ون ييييييو )

بللمئيييييييو مييييييين النيييييييلتج  114.7ملييييييييلر لينيييييييلر   و ميييييييل نسيييييييبتل  38.8األمييييييير اليييييييم  سيييييييير ع اليييييييلين العيييييييلم إلييييييي  

 .الم لييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ا جمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييللي

ملييييييييون لينيييييييلر مييييييين  599ملييييييييون لينيييييييلر  من يييييييل  848وتفتييييييير  الموازنيييييييو تلقيييييييي مييييييين  الرجييييييييو بقيميييييييو 

ملييييييييون لينيييييييلر مييييييين االت يييييييلل  60ملييييييييون لينيييييييلر مييييييين مارجيييييييلك ميييييييرتمر مكيييييييو  و 108ييييييييلك المت يييييييلا  والوال

 ."مليييييييييون لينيييييييلر  ميييييييين   اييييييييرى 26مليييييييييون لينيييييييلر ميييييييين ال ييييييينلوي الاليجييييييييي للتنمييييييييو  و 55األوربيييييييي  و

وتسيييييع  الموازنيييييو إلييييي  زييييييللا نسيييييبو ت دييييييو ا ييييييرالاك الم لييييييو للنفقيييييلك الجلرييييييو ايييييتل العيييييلم الجيييييلر  إلييييي  

 .بللمئييييييو العييييييلم الملضييييييي   ييييييي إدييييييلر تعزيييييييز مبييييييل  االعتمييييييلل عليييييي  الييييييماك 74بللمئييييييو  مقلرنييييييو  مييييييع  88ن ييييييو 

األايييييييرا التييييييي ت ييييييلر بقييييييلنونين )الموازنييييييو العلمييييييو وموازنييييييلك الو ييييييلاك ال كوميييييييو(   2022وتعييييييل موازنييييييو 

مييييييو بعييييييل نفييييييلم التعييييييليتك اللسييييييتوريو األايييييييرا  التييييييي ن ييييييك عليييييي  تقييييييليم مًييييييروا الموازنييييييو اليييييي  مجلييييييس األ

 .ضمن قلنون وا ل متضمن ل موازنلك الو لاك ال كوميو 2023اعتبلرا  من السنو الملليو 
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 رئيس الوزراء الكويتي: إل لء العليل من القيول المفروضو نتيجو  يروس كورونل

 عليييييين رئيييييييس وزراء الكويييييييك الًييييييي   ييييييبل  الالليييييييل ال مييييييل ال ييييييبل  نجييييييل  الييييييبتل  ييييييي تاديييييييي   رويتييييييرز

 .من وبلء كورونل وإل لء العليل من القيول المفروضو لمواج تل الموجو الجليلا

وقيييييلل ال يييييبل   يييييي ميييييرتمر  ييييي في بثيييييل التلفزييييييون الرسيييييمي  سييييييعول رص ال يييييفوف  يييييي المسيييييلجل وت فيييييت  

المجمعيييييييلك التجيييييييلر  للجمييييييييع و ضيييييييور الدلبيييييييو للميييييييلارس لون   يييييييص البيييييييي سيييييييي  ر والسيييييييمل  بللسيييييييفر 

 ."لعلئلين للبتلللكل و وكملك إل لء الف ص للمسل رين ا

ميييييين ج تييييييل  عليييييين النييييييلدق بلسييييييم ال كومييييييو الكويتيييييييو دييييييلري المييييييزرم  ييييييي المييييييرتمر ال يييييي في السييييييمل  ل ييييييير 

الم  ييييييينين بللسيييييييفر ولايييييييول المجمعيييييييلك التجلرييييييييو وكيييييييملك لايييييييول األميييييييلكن الم لقيييييييو كللمسيييييييلر  والسيييييييينمل 

 .كثرسلعو عل  األ 72وقلعلك ال فتك بًرد إجراء   ص يركل الالو من الفيروس قبل 

و كييييييل المييييييزرم السييييييمل  بعييييييولا العمييييييل بللييييييلوائر ال كوميييييييو بكلمييييييل دلقتييييييل اعتبييييييلرا ميييييين الثللييييييث ميييييين مييييييلرس 

 . مار

وقييييييييلل رئيييييييييس الييييييييوزراء   ييييييييمه القييييييييراراك ال تعنييييييييي ن ليييييييييو االجييييييييراءاك اال ترازيييييييييو الًا يييييييييو الواجبييييييييو.. 

 ."وال و لبس الكملمو

ايييييتل العًيييييرا  ييييييلم األاييييييرا وو يييييلك ييييييوم وتراجعيييييك ا  يييييلبلك اليومييييييو المسيييييجلو  يييييي الكوييييييك بًيييييكل  يييييلل 

ينييييييلير  28 للييييييو مقلرنييييييو بيييييييعل  مروا مسييييييجلو عليييييي  ا دييييييتي  ييييييي الكويييييييك  ييييييي يييييييوم  2562االثنييييييين إليييييي  

 .إ لبو 6913كلنون الثلني بعلل 

إ ييييييلبو  بينمييييييل بليييييي  عييييييلل  603869وبليييييي  إجمييييييللي ا  ييييييلبلك المسييييييجلو  ييييييي الكويييييييك منييييييم بييييييلء الجلئ ييييييو 

 . ي المئو من إجمللي ا  لبلك 0.42  بنسبو  للو و لا   2521الو يلك 
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  رنسل.. بلء م لكمو مت مين بقتل قس كلثوليكي

ي ييييييلكم القضييييييلء الفرنسييييييي  ربعييييييو  ًييييييالص بت مييييييو  التيييييي مر الرتكييييييلب عمييييييل إر ييييييلبي  عليييييي   روسيييييييل اليييييييوم 

 .2016 لو بمقتل قس كلثوليكي  ي نورملنل  علم 

 يييييي  ييييييوم االثنيييييين   ميييييل الرابيييييع  و يييييو رًييييييل قلسيييييم   ي  يييييلكم  يلبييييييلمت ميييييين إلييييي  م كميييييو بيييييلريس ال 3و ضييييير 

القضيييييييو التييييييي سييييييبق  ن  عليييييين تنظيييييييم  لاعييييييش  مسييييييروليتل عن ييييييل  و لك إليييييي  مقتييييييل القييييييس  جييييييلك  لمييييييل  

علييييييي  ييييييييل م يييييييلجمين اثنيييييييين  ثنيييييييلء إقلمتيييييييل قيييييييلاس األ يييييييل  يييييييي بليييييييلا  سيييييييلنك إتييييييييلن لو رو يييييييرا    يييييييي 

 ." نورملنل 

علميييييل  وكيييييلن   يييييل م و يييييو جيييييلن  يلييييييب سيييييتيفن جيييييلن  30لسيييييجن قيييييل ت يييييل الييييي  ويواجيييييل المت ميييييون   كلميييييل بل

 .علمل(  ينو  التوجل إل  سوريل  وسل ر بللفعل إل  اسدنبول بر قو   ل الم لجمين 25لو  )

 2017بينميييييل قلسيييييم اليييييم  كيييييلن عضيييييوا  يييييي  لاعيييييش    يعتقيييييل  نيييييل ق تيييييل  يييييي  يييييلرا بديييييلئرا لون دييييييلر عيييييلم 

 .قرب ملينو المو ل العراقيو

وكيييييلن  لاعيييييش  مسيييييروليتل عييييين ال جيييييوم اليييييم  ا تجيييييز  ييييييل  يضيييييل را بتيييييلن وزوجيييييلن مسييييينلن ر يييييلئن  قبيييييل 

 ن يقييييييوم الم ييييييلجمون بقتييييييل القييييييس وإ ييييييلبو الرجييييييل ا ايييييير بجييييييرو  اديييييييرا. و دلقييييييك الًييييييردو النييييييلر عليييييي  

 .الم لجمين وقتلت مل  ثنلء م للرت مل الكنيسو

 .وا  ي ال جومويًتبل  ي  ن الرجلل األربعو قيل الم لكمو سلعل

 .ملرس القللم 11ومن المقرر الندق بلل كم يوم 
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  ريق  ي مركز عسكر  تلبع لل رس الثور  ب رب إيران

Nrt   علنيييييك وكلليييييو  نيييييور نييييييوز  عيييييين انيييييلالا  رييييييق م يييييلول  يييييي إ ييييييلى قواعيييييل ا سييييينلل التلبعيييييو للقييييييواك 

 .يوم االثنينالمسل و بم ل ظو كرملنًله  ي إيران  بسلعو مبكرا من  جر ال

وب سييييييب م ييييييللر الوكللييييييو   ييييييغن ال ريييييييق نًييييييب  ييييييي مسييييييتولا ي تييييييو  عليييييي  زيييييييك م ركييييييلك ومييييييوال قلبلييييييو 

لتًيييييتعلل  ييييييي إ ييييييلى قواعييييييل ا سيييييينلل العسييييييكر  التلبعييييييو لل ييييييرس الثييييييور   ييييييي مندقييييييو مل يلاًييييييك بم ل ظييييييو 

 .كرملنًله  ممل  لى إل  إل لي  ضرار بللمستولا   يمل لم يسفر ال للث عن    إ لبلك

وتمكنيييييييك قيييييييواك اليييييييل لا الميييييييلني مييييييين السييييييييدرا علييييييي  ال رييييييييق و ا توائيييييييل  يييييييي الوقيييييييك المنلسيييييييب  بينميييييييل 

 ضيييييرك  يييييري ميييييين الابيييييراء إليييييي  موقيييييع ال ييييييللث منيييييم بلايييييييو ال رييييييق  جييييييراء ت قييييييق ًييييييلمل  يييييي  سييييييبلبل  

 .بينمل سيتم ا عتن عن نتلئج الت قيق ال قل

 

 


