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 موقع مجلس النواب(6.)صالحلبوسي يستقبل وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني(..) 

   الحلبوسييييييييييييي يمقيييييييييييييد اجتماةيييييييييييييا ميييييييييييييع ر سيييييييييييييا  الكتييييييييييييل النيابيييييييييييييي  لحسييييييييييييي  ملييييييييييييي  اللجيييييييييييييا

 (..)دجل (6.)صالبرلماني 

  س ومجل”ةليييييييم السيييييي  “الزاملييييييي يتييييييير  بزييييييياري مرقييييييد امييييييير الميييييي مني  ةلييييييي بيييييي  ابييييييي طالييييييب

(..)موقييييييييع 7.)صفييييييييي النجييييييي  ا ييييييييير ” طييييييياب  ييييييييرا  ” ةيييييييزا  الييييييييييب ةبيييييييد السييييييييتار الب ييييييييادلي 

 مجلس النواب(

  1991آوار ةيييييييا   5د.ييييييياعموا  ةبيييييييدل فييييييي اليييييييوكرس السييييييينوي   نت ا يييييي  ييييييييمب كوردسييييييتا  فيييييييي :

رسيييييياعل اليييييييمب الكييييييوردل راسييييييع  فييييييي تمزيييييييز الديمقراطييييييي  وقييييييي  المحبيييييي  والسيييييي   فييييييي الميييييييرا  

 )موقع مجلس النواب((..7.)صوالمال 

  (وكال  األنبا  المراقي (..)8.)صناعب يحدد المدي الزمني  لتسمي  رعيس الجم وري 

 (وكال  المملوم (..)8.)صناعب: وساط  واينط  ل  تج ض قرار ا تحادي  الن طي 

 (السومري  نيوز(..)9.)صرعاس  الجم وري برلماني  توجم دةوي بمد فتح باب التريح ل 

 (المملوم   (..)وكال 9.)صناعب با طار : سنصوت  د قرار إةادي فتح باب الترييح 

 (المملوم (..)وكال  10.)صناعب ةنم: ا طار يم ل ال لث ال ام  وليس ال لث الممطل 

  وكاليييييي  10.)صناعييييييب: البرلمييييييا  سيييييييمرر قييييييرار اةييييييادي فييييييتح بيييييياب التريييييييح لرعاسيييييي  الجم ورييييييي (..)

 (المملوم 
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  وكاليييييييي  ا نبييييييييا  (..)11.)صصييييييييالح والسيييييييييد الحكييييييييي  ي كييييييييدا    مييييييييي  حلحليييييييي  األزميييييييي  السياسييييييييي

 (المراقي 

 وكاليييييي  11.)صلوعييييييا  ا جتميييييياةي فييييييي المييييييرا الكييييييايمي: زييييييياري البابييييييا إةييييييادي تييييييوكير بحقيييييياع  ا(..)

 ا نبا  المراقي (

 ال يييييييرات (..)12.)صالحكيييييييي  تجدييييييييد ال قييييييي  لرعاسييييييي  تييييييييار الحكمييييييي  اليييييييوطني الكيييييييايمي يبيييييييار  للسييييييييد

 (نيوز

  وكاليييييي  األنبييييييا  (..)12ص.)وزييييييير المالييييييي : ميييييييروء قييييييانو  دةيييييي  ال قييييييرا  سيييييييقد  لمجلييييييس الييييييوزرا

 (المراقي 

  .. وزيييييييييييير التجييييييييييياري ةليييييييييييل طاولييييييييييي  ا سيييييييييييتجواب لييييييييييييب ات فسييييييييييياد فيييييييييييي البطاقييييييييييي  التموينيييييييييييي

 ي   نيوز(..)13.)ص

   العارجيييييييييي  ترييييييييييح ةبيييييييييد الحسيييييييييي  ال نيييييييييداول لمنصيييييييييب  ميييييييييي  ةيييييييييا  مسييييييييياةد فيييييييييي الجاممييييييييي

 (..)دجل (13.)صالمربي 

 (وكال  األنبا  المراقي (..)14.)صلتعطيط: دراسات حكومي  لت في  زم  الج ا وزير ا 

  دجل (14.)صالعارجي  تدي  است دا  مسجد كوتيم في بيياور الباكستاني(..) 

  وكالييييييييي (..)15.)صدولييييييييي  القيييييييييانو  ةييييييييي  التحيييييييييال  ال   يييييييييي: توافييييييييي  سياسيييييييييي ولييييييييييس   لبيييييييييي 

 (المملوم 

 لييييييييير  المتوسييييييييط فييييييييي منيميييييييي  الصييييييييح  المالمييييييييي  الييييييييل وصييييييييول المييييييييدير ا قليمييييييييي لمكتييييييييب دول ا

 (ال رات نيوز(..)15.)صبغداد

  238تحيييييال  العنجيييييير يجمييييييع تواقيييييييع نيابيييييي   قييييييرار قييييييانو  الم ييييييو الميييييا  والبرلمييييييا  ينمقييييييد بح ييييييور 

 (ي   نيوز (..)16.)صناعبا

  وكالييييييي  (..)16.)صال يييييييتح: قيييييييرارات ا تحاديييييييي  صيييييييدمت ج يييييييات سياسيييييييي  ومنميييييييت عيييييييرو  دسيييييييتوري

 (م  المملو

   الصيييييييييييييدر يميييييييييييييد اسيييييييييييييتدةا  ةييييييييييييي ول اليييييييييييييل البرلميييييييييييييا    يييييييييييييير كيييييييييييييا   ويقيييييييييييييد  عمسييييييييييييي

 (ي   نيوز (..)17ص.)مقترحات

   السييييييد الحكيييييي : وكيييييرس زيييييياري البابييييييا ولقاعيييييم با ميييييا  السيسيييييتاني صييييييوري ناصيييييم  للميييييال  فيييييي   مييييييي

 (ال رات نيوز(..)18.)صالس   والتسامح

https://www.ina.iq/150511--.html
https://www.ina.iq/150502--.html
https://www.ina.iq/150487--.html
https://www.ina.iq/150496--.html
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  و  حيييييييييييييوارات ميييييييييييييع  مصيييييييييييييرو  ةليييييييييييييل صيييييييييييييالح”: المملوم ”رعييييييييييييييس كتلييييييييييييي  اليكتيييييييييييييي لييييييييييييي

 (..)وكال  المملوم (18.)صالبارتي

 

 

  وكالييييييي  األنبيييييييا  (..)19.)ص يييييييبط كيليييييييو را  مييييييي  المعيييييييدرات ةليييييييل الحيييييييدود المراقيييييييي    الكويتيييييييي

 (المراقي 

 (ال رات نيوز(..)20.)صحمل  إةتقا ت واسم  في ول قار 

    ((..)السومري  نيوز20.)ص استدرجت  ةبر مواقع التواصلتحرير فتاي معتط 

 

 

 

 

 (ي   نيوز(..)21.)صصادرات المرا  الن طي  ترت ع إلل  مريكا في اسبوء 

  مي يييييييير محمييييييييد صييييييييالح : الحييييييييرب الروسييييييييي  ةلييييييييل  وكرانيييييييييا  فرصيييييييي  تاريعييييييييي  للمييييييييرا   يجييييييييب

 (..)دجل (22.)صا تنام ا

  (المملوم (..)وكال  22.)صالرافدي  يمنح قرو اً لترمي  الدور السكني 
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  المجييييييييز …    ييييييييي  كورونييييييييا والج ييييييييا  وحييييييييرب الصييييييييحرا  الغربييييييييي  وتيييييييي  يرات ا زميييييييي  ا وكرانييييييييي

 (..)المستقل (23.)صفي الماع  75التجارل للمغرب يتجاوز 

 

 

 

 

 

 

 (24(..)فرانس24.)صمسيري حايدي في الماصم  ال رنسي  دةما ألوكرانيا ورف ا للحرب 
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 الحلبوسي يستقبل وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني

اسييييييتقبل رعيييييييس مجلييييييس النييييييواب محمييييييد الحلبوسييييييي  اليييييييو  السييييييبت  وفييييييد الحييييييزب  موقييييييع مجلييييييس النييييييواب 

 .الديمقراطي الكردستاني برعاس  السيد فا ل ميراني

حلييييييي  وجيييييييرس  عييييييي ل اللقيييييييا   مناقيييييييي  تطيييييييورات األو ييييييياء السياسيييييييي  فيييييييي اليييييييب د  والتباحيييييييث حيييييييول المر

 .المقبل   والت كيد ةلل  روري استكمال ا ستحقاقات الدستوري 

 

 

 

 الحلبوسي يمقد اجتماةا مع ر سا  الكتل النيابي  لحس  مل  اللجا  البرلماني 

 ةقيييييييييد رعييييييييييس مجليييييييييس النيييييييييواب محميييييييييد الحلبوسيييييييييي اجتماةيييييييييا ميييييييييع ر سيييييييييا  الكتيييييييييل النيابيييييييييي دجلييييييييي   

وء م يييييييا  اللجيييييييا  النيابيييييييي  وتسيييييييمي   ة ييييييياع ا ووكييييييير مصيييييييادر برلمانيييييييي  ا  ا جتمييييييياء نييييييياق  حسييييييي  مو ييييييي

 .وةر  ا للتصويت ع ل الجلس  المقبل 
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ومجلس ةزا  ”ةليم الس  “الزاملي يتير  بزياري مرقد امير الم مني  ةلي ب  ابي طالب 

 في النج  ا ير ” طاب  را  ” الييب ةبد الستار الب ادلي 

الناعييييييب األول لييييييرعيس مجلييييييس النييييييواب   اليييييييو  ” زاملييييييي حيييييياك  ال” تييييييير  السيييييييد  موقييييييع مجلييييييس النييييييواب 

” ةلييييييي بيييييي  ابييييييي طالييييييب“بزيارتييييييم الييييييل مرقييييييد امييييييير الميييييي مني  وامييييييا  المتقييييييي  ا مييييييا   2022اوار  5السييييييبت 

ةليييييييم السيييييي     فيمييييييا يييييييار  فييييييي مجلييييييس المييييييزا  المقييييييا  ةلييييييل رو  مناصيييييير آل الصييييييدر الكييييييرا    الييييييييب 

 .  في النج  ا ير “ را   طاب” “ةبد الستار الب ادلي “المجا د   

وقييييييدا  الزاملييييييي عييييييالص تمازيييييييم ومواسيييييياتم أليسييييييري الييييييييب الب ييييييادلي ووويييييييم ومحبيييييييم   مسييييييتوكراً المواقيييييي  

محميييييد محميييييد صيييييياد  “البطوليييييي  لليييييييب الراحيييييل المعلييييييص ونصيييييرتم الداعمييييي  للسيييييييد اليييييي يد اليييييولي الطييييييا ر 

اةييييييز  ل ” “مقتييييييدس الصييييييدر “السيييييييد    وسييييييماح  القاعييييييد” قدسييييييت اسييييييرار   ” الصييييييدر ونجليييييييم الطييييييا ري  

  سيييييياع ً ل الملييييييي القيييييييدير ا  يتغمييييييد ال قييييييييد بواسييييييع رحمتييييييم   ويسيييييييكنم فسيييييييح جناتيييييييم  وا  يل يييييي  ا ليييييييم ” 

 .ووويم الصبر والسلوا   وانا هلل وانا اليم راجمو 

 

: 1991آوار ةا   5د.ياعموا  ةبدل في الوكرس السنوي   نت ا   يمب كوردستا  في 

عل اليمب الكوردل راسع  في تمزيز الديمقراطي  وقي  المحب  والس   في المرا  رسا

 والمال 

ةامييييييياً ةليييييييل اليييييييوكرس السييييييينوي   نت ا ييييييي  ييييييييمب كوردسيييييييتا   31بمناسيييييييب  ميييييييرور  موقيييييييع مجليييييييس النيييييييواب 

فييييييييي ق ييييييييا  رانييييييييي   1991آوار ةييييييييا   5والحييييييييرا  الجمييييييييا يرل مييييييييع البييييييييييمرك  التييييييييي إنطلقييييييييت بتيييييييياريب 

ماني    كييييييد ناعييييييب رعيييييييس مجلييييييس النييييييواب المراقييييييي د.ييييييياعموا  ةبييييييدل  حمييييييد ةلييييييل   مييييييي  بمحافييييييي  السييييييلي

 سييييييتوكار الم يييييياعر والمميييييياني القيميييييي  للحركيييييي  التحررييييييي  لليييييييمب الكييييييوردل  ومواج يييييي  األنيميييييي  الدكتاتورييييييي  

ناعييييييب .والن ييييييال فييييييي سييييييبيل الحرييييييي  والديمقراطييييييي  والييييييتعلص ميييييي  اليليييييي  وا سييييييتبداد والر بيييييي  فييييييي التحييييييرر

رسييييياعل الييييييمب الكيييييوردل راسيييييع  فيييييي تمزييييييز الديمقراطيييييي  ” المجليييييس  فييييياد فيييييي  يييييوا البييييييا  الصيييييادر رعييييييس

وقيييييي  المحبييييي  والسييييي   فيييييي الميييييرا  والميييييال   ونتيييييوكر مم يييييا ا نت ا ييييي  الييييييمباني  أل لنيييييا فيييييي الجنيييييوب اليييييوي  

وار كييييييا    مييييييييراً سيييييييادتم بيييييي   إنت ا يييييي  آ”سييييييطروا  روء م حيييييي  البطوليييييي  واليييييييجاة   ييييييد النيييييييا  السيييييياب 

درسييييياً بليغييييياً فيييييي التماميييييل ميييييع جنيييييود النييييييا  الباعيييييد وإطييييي   سيييييراح   وةيييييرض عييييييار بقييييياع   فيييييي كوردسيييييتا  

وا نت ا ييييي   ييييييي ميييييي  ميييييي  ر وم ييييياعر يييييييمب كوردسييييييتا  ور ييييييي  حكيميييييي  “ و ةيييييودت   إلييييييل   ل يييييي  مكييييييرمي   

 دا  المييييييرا  تحييييييي  إجيييييي ل لييييييي دا  كوردسييييييتا  ولكييييييل ييييييي.”ووطنييييييي  للقيييييييادي الكوردسييييييتاني  فييييييي تليييييي  ال تييييييري

 .الوي   حوا بدماع   م   جل الحري  والديمقراطي 
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 ناعب يحدد المدي الزمني  لتسمي  رعيس الجم وري 

حيييييدد الناعيييييب ةييييي  تحيييييال  مييييي   جيييييل الييييييمب   ومييييييد محميييييد  الييييييو  السيييييبت  الميييييدي   وكالييييي  األنبيييييا  المراقيييييي 

ا  مجلييييييس النييييييواب لتسييييييمي  رعيييييييس الجم وريييييي   فيمييييييا تطيييييير  لمبييييييادري ا طييييييار التنسيييييييقي  ن ييييييا  الزمنيييييي   ميييييي

وقيييييييال محميييييييد  )واء(  إ   ا طيييييييار التنسييييييييقي قيييييييد   . زمييييييي  تسيييييييمي  مرييييييييح تيييييييوافقي داعيييييييل البييييييييت الكيييييييردل

مبيييييادري للحيييييزبي  الحييييياكمي  فيييييي إقليييييي  كردسيييييتا  لحيييييل  زمييييي  رعاسييييي  الجم وريييييي  تييييينص ةليييييل تقيييييدي  مرييييييح 

و  يييييييا       المبيييييييادري   تقتصييييييير ةليييييييل منصيييييييب رعييييييييس ."ر المرييييييييحي  المقيييييييدمي  الحييييييياليي تسيييييييوي   يييييييي

الجم ورييييييي  وإنميييييييا سيييييييتبحث فيييييييي المكلييييييي  بتييييييييكيل الحكومييييييي  القادمييييييي    ميييييييييراً إليييييييل     ا جتماةيييييييات ا   

مك  يييييي  بييييييي  الكتييييييل السياسييييييي  وننتييييييير النتيييييياعا و نييييييا     يييييي   يييييييا  كمييييييدي لتقييييييدي   سييييييما  المريييييييحي  وميييييي  

ول يييييت إليييييل  نيييييم  عييييي ل  يييييو  ."سيييييبوةا  كميييييدي قانونيييييي  للتصيييييويت ةليييييل المنصيييييب فيييييي مجليييييس النيييييواببميييييد ا  

الميييييييدي سيييييييتكو  ا جتماةيييييييات مسيييييييتمري بيييييييي  جمييييييييع األطيييييييرا  السياسيييييييي  للوصيييييييول إليييييييل مرييييييييح تسيييييييوي  

وصييييييوت مجلييييييس النييييييواب  عيييييي ل جلسييييييتم التييييييي ."للييييييدعول إلييييييل مجلييييييس النييييييواب بمريييييييح واحييييييد مت يييييي  ةليييييييم

عاسييييييي  رعييييييييس المجليييييييس محميييييييد الحلبوسيييييييي  ةليييييييل إةيييييييادي فيييييييتح بييييييياب التريييييييييح ةقيييييييد ا الييييييييو  السيييييييبت  بر

لمنصيييييب رعيييييييس الجم وريييييي   فيمييييييا  ةلييييي  بمييييييد رفييييييع الجلسييييي   فييييييتح بييييياب التري ييييييح لتيييييولي المنصييييييب اةتبيييييياراً 

وفييييييييي وقييييييييت سيييييييياب   و ييييييييع الحييييييييزب .ولمييييييييدي    يييييييي   يييييييييا  2022اوار    6ميييييييي  يييييييييو  ا حييييييييد الموافيييييييي  

بمريييييييح تييييييوافقي كييييييردل لرعاسيييييي  الجم ورييييييي  با ت ييييييا  مييييييع ا تحيييييياد الييييييديمقراطي الكردسييييييتاني يييييييرطاً للقبييييييول 

وقييييييييال ة ييييييييو الحييييييييزب الييييييييديمقراطي الكردسييييييييتاني ةبييييييييد السيييييييي   بييييييييروارل للمراقييييييييي  .الييييييييوطني الكردسييييييييتاني

ا عباريييييييي  وتابمتيييييييم وكالييييييي  األنبيييييييا  المراقيييييييي  )واء(  إ   مو يييييييوء ةيييييييد  ا ت يييييييا  ةليييييييل مرييييييييح تيييييييوافقي 

تنيييييييافس ومييييييي  يسيييييييتطيع جلييييييب  ةليييييييل األصيييييييوات مييييييي  المرييييييييحي   كييييييردل للمنصيييييييب   يم يييييييل ع فييييييياً   ناليييييي 

وتيييييابع  نيييييم  ور ييييي  ولييييي  نحييييي  ."الموجيييييودي   يييييو مييييي  ي يييييوز بالمنصيييييب  و   يييييير فيييييي تنيييييافس مرييييييحي  كيييييرد

مسييييييتمدو  للجلييييييوس مييييييع ا تحيييييياد الييييييوطني ل ت ييييييا  ةلييييييل مريييييييح تييييييوافقي لكيييييي  يييييييريط  ترييييييييح يعصييييييي  

التوافيييييي   ييييييو تصييييييويتنا نحيييييي  كييييييول  ةلييييييل   ييييييير بيييييير   صييييييالح  وا تحيييييياد مصيييييير ةلييييييل مريييييييحم ويمتبيييييير   

و كيييييد     الحيييييزب اليييييديمقراطي لدييييييم مرييييييح وحييييييد  يييييو ريبييييير  حميييييد ألنيييييم يمتقيييييد ب نيييييم   يييييل ل يييييوا ."مرييييييحم

 2018المنصيييييب بميييييا يتمتيييييع بيييييم مييييي  مواصييييي ات قياديييييي  وك يييييا ي وقيييييدري ةليييييل تحميييييل المسييييي ولي   فيييييي ةيييييا  

 ."بمد    حيي ب ق  البرلما  تنافس الحزبا  ةلل المنصب و ن نا بر   صالح يوم ا بال وز

 ناعب: وساط  واينط  ل  تج ض قرار ا تحادي  الن طي

رفيييييييض الناعيييييييب ةييييييي  اعيييييييت   دولييييييي  القيييييييانو   ييييييياعر معيييييييي   السيييييييبت  وسييييييياط   مريكيييييييا  وكالييييييي  المملومييييييي  

لألحييييييزاب الكردييييييي  بييييييي   اسييييييقاط قييييييانو  اليييييين ط والغيييييياز والتيييييي  ير ةلييييييل قييييييرار المحكميييييي  ا تحادييييييي   مو ييييييحاً 

 نيييييا  رقابييييي  ييييييمبي  “  إ  وقيييييال معيييييي  فيييييي تصيييييريح .وجيييييد وسييييياط  تسيييييتطيع منيييييع قيييييرار ا تحاديييييي  نيييييم   ت

ولييييي  تقبيييييل بوسييييياط  ال طييييير  بيييييي   التنيييييازل ةييييي    كبييييييري ةليييييل القيييييرارات التيييييي تتعيييييو ا المحكمييييي  ا تحاديييييي 

وسييييييياط   مريكيييييييا  ربييييييييل بيييييييي   اسيييييييقاط قيييييييرار المحكمييييييي  ا تحاديييييييي  مرفو ييييييي  “  ميييييييييراً إليييييييل    ”الحقيييييييو 

المحكمييييييي  ا تحاديييييييي  وب قيييييييل مييييييي  يييييييي ر اسيييييييتطاةت    “و  يييييييا     .”مجديييييييي  فيييييييي الوقيييييييت اليييييييرا   و يييييييير

و ييييييار .”تصيييييدر    ييييي  قيييييرارات م مييييي  مييييي  يييييي ن ا    ت يييييع الميييييرا  ةليييييل السيييييك  الجدييييييدي و يييييو نجيييييا  كبيييييير

  توجييييييد وسيييييياط  تسييييييتطيع    تيييييي  ر ةلييييييل قييييييرار المحكميييييي  ا تحادييييييي   سييييييقاط حيييييي  محافييييييييات “إلييييييل  نييييييم 

 مريكيييييا فقيييييدت جمييييييع عطوط يييييا داعيييييل الميييييرا  ولييييي  تسيييييتطيع    تقيييييد  ةليييييل “  مبينييييياً    “ب الوسيييييط والجنيييييو

ييييييييوكر     ربييييييييل  دعليييييييت الو ييييييييات المتحيييييييدي األمريكيييييييي   سيييييييقاط قيييييييانو  الييييييين ط والغييييييياز كوسييييييياط  .”ييييييييي 

 .للت  ير ةلل قرار المحكم  ا تحادي 

https://www.ina.iq/150508--.html
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 برلماني  توجم دةوي بمد فتح باب التريح لرعاس  الجم وري 

دةيييييت الناعبييييي  ةييييي  اعيييييت   دولييييي  القيييييانو  ةاليييييي  نصيييييي   الييييييو  السيييييبت  رعاسييييي  مجليييييس   ومري  نييييييوزالسييييي

والمتمليييييي  ب حكييييييا   2018لسيييييين   8النييييييواب  الييييييل تتبييييييع ا ليييييييات التيييييييريمي  ميييييي  عيييييي ل تمييييييديل القييييييانو  رقيييييي  

 .رعيس الجم وري  وو ع مادي جديدي تتمل  باةادي الترييح لمنصب رعيس الجم وري 

إ   المحكمييييييي  ا تحاديييييييي  حيييييييي  صيييييييدرت قرار يييييييا بميييييييد  دسيييييييتوري  فيييييييتح بييييييياب فيييييييي حيييييييديث  وقاليييييييت نصيييييييي 

الترييييييح كانيييييت ترييييييد من يييييا ارسيييييال رسيييييال  اليييييل رعاسييييي  البرلميييييا  فيييييي ةيييييد  الت يييييرد باتعييييياو القيييييرارات ويجيييييب 

ا  يكييييييو  التصييييييويت ميييييي  عيييييي ل مجلييييييس النييييييواب   مبينيييييي  ا   المحكميييييي  ايييييييارت فييييييي قرار ييييييا الييييييل اتبيييييياء 

ال قيييييري  انييييييا التيييييي تييييييير اليييييل حييييي  مجليييييس النيييييواب فيييييي اصيييييدار  59ي يييييا فيييييي الميييييادي ا لييييييات المنصيييييوص ةل

و  ييييييافت  ا   المحكميييييي  ا تحادييييييي  ا ل ييييييت وجييييييود قييييييرار سيييييياب  ل ييييييا قبييييييل ةييييييا  تقريبييييييا حيييييييث ."القييييييرارات

اصيييييدرت قييييييرار منمييييييت فيييييييم مجليييييس النييييييواب ميييييي  اصييييييدار قيييييرارات وات طييييييابع تيييييييريمي او تن يييييييول او ق يييييياعي 

سيييييابقم ولييييي  ييييييت  ا يييييياري الييييييم فيييييي نيييييص القيييييرار األعيييييير مييييي  المحكمييييي  ا تحاديييييي    و يييييوا القيييييرار يتمييييياكس ميييييع

ويمكييييي  اةتبيييييار  قانونييييييا ا  القيييييرار الجدييييييد نسيييييب القيييييرار القيييييدي  و يييييوا ممنيييييا  ا  البرلميييييا  يحييييي  ليييييم مسيييييتقب  

 ."اصدار قرارات وات طابع تيريمي

 

 ناعب با طار : سنصوت  د قرار إةادي فتح باب الترييح

اكييييييد الناعييييييب ةيييييي  قييييييوس ا طييييييار التنسيييييييقي ةييييييار  الحمييييييامي   السييييييبت   ا  نييييييواب قييييييوس مملوميييييي    ال وكاليييييي 

ا طيييييار التنسييييييقي سيصيييييوتو   يييييد قيييييرار اةيييييادي فيييييتح بييييياب التريييييييح لمنصيييييب رعييييييس الجم وريييييي    مبينيييييا ا  

 .القييييييييييييييييييرار سيم ييييييييييييييييييي بسييييييييييييييييييبب وجييييييييييييييييييود ا لبييييييييييييييييييي  وطنييييييييييييييييييي  داعييييييييييييييييييل قبيييييييييييييييييي  البرلمييييييييييييييييييا 

ر التنسييييييقي سيصيييييوتو  الييييييو   يييييد قيييييرار اةيييييادي فيييييتح بييييياب قيييييوس ا طيييييا” وقيييييال الحميييييامي فيييييي تصيييييريح  ا  

مبينييييييا ا  القييييييرار سيم ييييييي بسييييييبب وجييييييود ا لبييييييي  وطنييييييي  داعييييييل ”   الترييييييييح لمنصييييييب رعيييييييس الجم ورييييييي  

 . ” قبييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  البرلميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا 

 يعييييي  رعاسييييي  مجليييييس النيييييواب سيييييتمنح فرصييييي  بييييياب التريييييييح لميييييدي  تتجييييياوز    ييييي   ييييييا  لمقيييييد ” و  يييييا  ا  

 . ” الجم ورييييييييييييييييييييييي جلسيييييييييييييييييييييي  التصييييييييييييييييييييييويت ةلييييييييييييييييييييييل رعيييييييييييييييييييييييس 

ييييييوكر ا  مجلييييييس النيييييواب سيييييييمقد جلسييييي  للتصييييييويت ةلييييييل قيييييرار إةييييييادي فيييييتح بيييييياب التريييييييح لمنصييييييب رعيييييييس 

 . الجم وري  م  ةدمم اليو  السبت
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 ناعب ةنم: ا طار يم ل ال لث ال ام  وليس ال لث الممطل

سييييييبت   انييييييم ميييييي  العطيييييي  اكييييييد الناعييييييب ةيييييي  تحييييييال  ا طييييييار التنسيييييييقي محمييييييد البلييييييداول   ال المملوميييييي  وكاليييييي  

اطيييييي   مصييييييطلح ال لييييييث الممطييييييل ةلييييييل قييييييوس ا طييييييار التنسيييييييقي والمتحييييييال ي  ممييييييم  مبينييييييا    ا طييييييار يم ييييييل 

 .ال ليييييييييييييييييييييث ال يييييييييييييييييييييام  لكونيييييييييييييييييييييم  يييييييييييييييييييييامنا لتصيييييييييييييييييييييحيح مسيييييييييييييييييييييار الممليييييييييييييييييييييي  السياسيييييييييييييييييييييي 

اطيييييي   مصيييييييطلح ال لييييييث الممطيييييييل عيييييياط  لكييييييو  التسيييييييمي  اريييييييد ب يييييييا ” وقييييييال البلييييييداول فيييييييي تصييييييريح   ا  

ح ا  قيييييييوس ا طيييييييار التنسييييييييقي والمتحيييييييال ي  ممييييييم  ييييييي  ال ليييييييث ال يييييييام  للممليييييييي  السياسيييييييي  للتيييييييويم وا صييييييي

 . ” وليييييييييييييييييييييييييييييييييييييس ممطيييييييييييييييييييييييييييييييييييي  ل ييييييييييييييييييييييييييييييييييييا

بغييييييض النييييييير بالتصييييييويت ةلييييييل قييييييرار إةييييييادي فييييييتح بيييييياب الترييييييييح فانييييييم سييييييييكل ميييييييكل  ” و  ييييييا  انييييييم 

سييييينو ب مسيييييتقبلي    ف ييييي  ةييييي  ا  المحكمييييي  ا تحاديييييي  لييييي  تحيييييدد كييييي  ميييييري ييييييت  إةيييييادي فيييييتح بييييياب التريييييييح ا  

 . ” لعييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييار واحيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييد

ال لييييييث ال يييييييام  سييييييييجبر القييييييوس السياسيييييييي  فيييييييي حييييييال ةيييييييد  اكتميييييييال النصييييييياب ” و يييييييار البليييييييداول اليييييييل ا  

القيييييانوني للجلييييييوس الييييييل طاولييييي  الم او ييييييات  يجيييييياد حالييييي  توافقييييييي  لكونييييييم الوسييييييل  الوحيييييييدي لنجيييييياي المملييييييي  

 . ” السياسي  م   وا الم ز  السياسي

 

 ر اةادي فتح باب التريح لرعاس  الجم وري ناعب: البرلما  سيمرر قرا

اكيييييد الناعييييييب ةييييي  الحيييييزب الييييييديمقراطي الكردسيييييتاني ماجيييييد ييييييينكالي  السيييييبت  ةيييييز  مجلييييييس  المملومييييي  وكالييييي  

النيييييواب التصيييييويت ةليييييل فييييييتح بييييياب الترييييييح لرعاسيييييي  الجم وريييييي  مجيييييددا  مبينييييييا ا  التحيييييال  ال   يييييي يسييييييمل 

 .اسييييييييييييييي  ا عييييييييييييييرس  ن ييييييييييييييا  ا زميييييييييييييي لتمرييييييييييييييير القييييييييييييييرار بالتميييييييييييييياو  مييييييييييييييع جميييييييييييييييع القييييييييييييييوس السي

مييييي  الم كيييييد ا  يصيييييوت مجليييييس النييييييواب عييييي ل جلسييييي   الييييييو   لصييييييالح “  إنييييييم وقيييييال يييييينكالي فيييييي تصيييييريح 

 .”قييييييرار اةييييييادي فييييييتح بيييييياب التريييييييح لرعاسيييييي  الجم ورييييييي  بنييييييا ا ةلييييييل طلييييييب ميييييي  المحكميييييي  ا تحادييييييي  المليييييييا

ل التحييييييال  ال   ييييييي ةلييييييل التصييييييويت سيييييييكو  بغاييييييي  السيييييي ول  سيييييييما مييييييع وجييييييود ت ييييييا   داعيييييي“وا ييييييا  ا  

 .”دةييييييييييي  القيييييييييييرار  ف ييييييييييي  ةييييييييييي  وجيييييييييييود ت ا ميييييييييييات سياسيييييييييييي  ميييييييييييع القيييييييييييوس ا عيييييييييييرس للتصيييييييييييويت

الحيييييييزب اليييييييديمقراطي الكردسيييييييتاني لييييييي  يطييييييير  ال مرييييييييح لرعاسييييييي  الجم وريييييييي  “واييييييييار يييييييينكالي اليييييييل ا  

سيييييييوس ريبيييييير احمييييييد كونييييييم مريييييييح التحييييييال  ال   ييييييي ويسييييييملل تحييييييييد ال ل ييييييي  داعييييييل البرلمييييييا  لتمرييييييير  

 .”لجلس  المقبل با
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 صالح والسيد الحكي  ي كدا    مي  حلحل  األزم  السياسي 

 كيييييد رعييييييس الجم وريييييي  بييييير   صيييييالح  ورعييييييس تييييييار الحكمييييي  اليييييوطني السييييييد ةميييييار   وكالييييي  ا نبيييييا  المراقيييييي 

 .د الحيييييييوار وإدامييييييي  التواصيييييييل لتقرييييييييب وج يييييييات النييييييييرالحكيييييييي     ميييييييي  حلحلييييييي  األزمييييييي  السياسيييييييي  ب ةتميييييييا

ووكيييييييير بيييييييييا  لتيييييييييار الحكميييييييي  تلقتييييييييم )واء(  ا   السيييييييييد ةمييييييييار الحكييييييييي  اسييييييييتقبل مسييييييييا  اليييييييييو  رعيييييييييس 

الجم وريييييي  بييييير   صيييييالح  حييييييث  نيييييي  اليييييرعيس السييييييد الحكيييييي  بنجيييييا   ةمييييييال المييييي تمر الميييييا  ال ييييياني لل ييييييي ي 

 ."حكييييييييي  رعيسييييييييا للتيييييييييار وانتعيييييييياب المكتييييييييب السياسيييييييييالماميييييييي  لتيييييييييار الحكميييييييي  وتجديييييييييد إنتعيييييييياب السيييييييييد ال

وا يييييا  البييييييا    كميييييا تيييييداول الجانبيييييا  فيييييي تطيييييورات الميييييي د السياسيييييي  حييييييث تييييي  الت كييييييد ةليييييل  يييييروري 

تغلييييييييب المصيييييييلح  المامييييييي  ةليييييييل المصيييييييالح العاصييييييي   و  ميييييييي  حلحلييييييي  األزمييييييي  السياسيييييييي  الحاليييييييي  ب ةتمييييييياد 

 ."الحيييييييييييييييييييييييييييييييييوار وإدامييييييييييييييييييييييييييييييييي  التواصيييييييييييييييييييييييييييييييييل لتقرييييييييييييييييييييييييييييييييييب وج يييييييييييييييييييييييييييييييييات النييييييييييييييييييييييييييييييييييير

وجييييييدد السيييييييد الحكييييييي    بحسييييييب البيييييييا   موق ييييييم ميييييي  المرحليييييي  القادميييييي  بالحييييييياد ا يجييييييابي  مبينييييييا     كتليييييي  

تيييييييار الحكميييييي  ليييييي  تيييييييتر  فييييييي الحكوميييييي  القادميييييي  وليييييي  تمار يييييي ا وسييييييتق  مييييييع كييييييل عطييييييوي في ييييييا تحقييييييي  

 ."لتطلمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييات  ليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييمب المراقييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

ابميييييم وممالجييييي  البيعييييي  التيييييي ينييييييط إليييييل ممالجييييي  ال سييييياد بمييييييدا ةييييي  ا سيييييت دا  السياسيييييي وتج يييييي  من  ودةيييييا

 .في ا

 

 الكايمي: زياري البابا إةادي توكير بحقاع  الوعا  ا جتماةي في المرا 

 كييييييييد رعيييييييييس الييييييييوزرا  مصييييييييط ل الكييييييييايمي  اليييييييييو  السييييييييبت     زييييييييياري البابييييييييا  وكاليييييييي  ا نبييييييييا  المراقييييييييي  

 .ير بحقاع  الوعا  ا جتماةي في المرا فرانسيس إةادي توك

وقيييييييال الكيييييييايمي فيييييييي تغرييييييييدي ليييييييم ةليييييييل  تيييييييويتر   إ   ييييييييو  التسيييييييامح والتمييييييياي  اليييييييوطني إةيييييييادي تيييييييوكير 

 ."بحقاع  الوعا  ا جتماةي الممي  في ةرا  الح اري والتنوء

الزييييييياري و  ييييييا       زييييييياري البابييييييا فرنسيييييييس إلييييييل  رض الرافييييييدي  وسييييييط ترحيييييييب كييييييل المييييييراقيي  وتتييييييويا 

بلقييييييييا  المرجييييييييع األةلييييييييل السيييييييييد السيسييييييييتاني  قييييييييد ةكسييييييييت جييييييييو ر يييييييييمب المييييييييرا  وةمقييييييييم الح ييييييييارل 

 ."وإنسانيتم   مبيناً     التسامح قوي يمبنا
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 الحكي  تجديد ال ق  لرعاس  تيار الحكم  الوطني الكايمي يبار  للسيد

 

سييييييد الحكيييييي  بمناسيييييب  تجدييييييد ال قييييي  ابييييير  رعييييييس اليييييوزرا  مصيييييط ل الكيييييايمي  ت نعييييي  اليييييل ال  ال يييييرات نييييييوز

 .بم رعيساً لتيار الحكم  الوطني

وجييييييا  فييييييي برقييييييي  الت نعيييييي   انييييييم : يطيييييييب لييييييي ا  اقييييييد  لسييييييماحتك  عييييييالص الت يييييياني والتبريكييييييات لمناسييييييب  

 ."اةادي انتعابك  رعيسا لتيار الحكم  الوطني وتجديد ال ق  لك 

ي  لسيييييماحتك  النجيييييا  والتوفيييييي  لميييييا فييييييم مصيييييلح   اننيييييا سيييييمدا  بتجدييييييد ال قييييي  فييييييك  متمنييييي وا يييييا  الكيييييايمي

 ."يمبنا وبلدنا المزيزي 

 

 وزير المالي : ميروء قانو  دة  ال قرا  سيقد  لمجلس الوزرا 

روء قيييييانو   كيييييد وزيييييير الماليييييي   ةليييييي ةبيييييد األميييييير ةييييي ول  الييييييو  السيييييبت     ميييييي  وكالييييي  األنبيييييا  المراقيييييي 

 .دةييييييييييييييييييي  ال قيييييييييييييييييييرا  سييييييييييييييييييييقد  إليييييييييييييييييييل مجليييييييييييييييييييس اليييييييييييييييييييوزرا  عييييييييييييييييييي ل األييييييييييييييييييييا  المقبلييييييييييييييييييي 

ووكييييير المكتيييييب ا ة ميييييي ليييييوزاري الماليييييي   فيييييي بييييييا  تلقتيييييم )واء(   نيييييم  بميييييد جلسييييي  مجليييييس النيييييواب التيييييي  

ةقيييييدت ا  نيييييي  الما يييييي  قيييييد  وزيييييير الماليييييي  ةليييييي ةبيييييد ا ميييييير ةييييي ول مقترحيييييا رسيييييميا ألة يييييا  المجليييييس  

انو  حكييييييومي لييييييدة  ال قييييييرا  وال ييييييم ا  فييييييي األزميييييي  المالييييييي  المالمييييييي  الحالييييييي    مبينييييييا يت ييييييم  ميييييييروء قيييييي

    ميييييييييروء القييييييييانو  ي ييييييييد  لمسيييييييياةدي ال عييييييييات ال ييييييييي  فييييييييي المجتمييييييييع وزيييييييييادي معصصييييييييات الحماييييييييي  

 ."ا جتماةييييييييييييييييييي   وتعصيييييييييييييييييييص مبييييييييييييييييييال  مالييييييييييييييييييي  لتحسييييييييييييييييييي  نيييييييييييييييييييا  البطاقيييييييييييييييييي  التموينييييييييييييييييييي 

  لييييييدة  مييييييياريع اليييييييباب  ا يييييياف  الييييييل تعصيييييييص و  ييييييا       المقتيييييير  ت ييييييم  اي ييييييا تعصيييييييص مبييييييال 

 ."مبييييييييييييييييييال  مالييييييييييييييييييي  لتحسييييييييييييييييييي  الرواتييييييييييييييييييب التقاةدييييييييييييييييييي  للمتقاةييييييييييييييييييدي  وةواعييييييييييييييييييل الييييييييييييييييييي دا 

وقيييييييال وزيييييييير الماليييييييي   بحسيييييييب البييييييييا   إ   مييييييييروء القيييييييانو  سييييييييقد  مييييييي  عييييييي ل السيييييييياقات الرسيييييييمي   

 ."لمجليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييس الييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوزرا  عيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ل ا يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا  المقبليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

  عيييييي ل مجلييييييس النييييييواب  لتحقييييييي  ا ييييييدا  دةيييييي  اليييييييراعح وةبيييييير ةيييييي   ملييييييم بتمرييييييير ميييييييروء القييييييانو  ميييييي

 ."ا ك ر فقراً وانما  الو ع ا قتصادل
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 وزير التجاري ةلل طاول  ا ستجواب ليب ات فساد في البطاق  التمويني .. و اع 

ناعبيييييياً فييييييي البرلمييييييا  المراقييييييي  يييييييو  السييييييبت  رعاسيييييي  البرلمييييييا   باسييييييتجواب وزييييييير  18طالييييييب  ييييييي   نيييييييوز 

وقييييييال .ي ةيييييي    حمييييييد حسييييييي   بسييييييبب وجييييييود يييييييب ات فسيييييياد فييييييي توزيييييييع م ييييييردات البطاقيييييي  التموينييييييي التجييييييار

مييييي   61الناعيييييب صييييي   زينيييييي التميميييييي  لوكالييييي  يييييي   نييييييوز  إ   الطليييييب جيييييا  اسيييييتناداً إليييييل  حكيييييا  الميييييادي 

الدسييييييتور المراقييييييي   مو ييييييحاً     طلبيييييياً رسييييييمياً قييييييد  لييييييرعيس مجلييييييس النييييييواب محمييييييد الحلبوسييييييي  لتحديييييييد 

د اسييييييتجواب وزييييييير التجييييياري  لوجييييييود يييييييب ات فسييييياد فييييييي تج يييييييز م يييييردات البطاقيييييي  التموينييييييي   و السييييييل  موةييييي

و رجييييييع التميمييييييي  و ييييييو ناعييييييب ةيييييي  ديييييييالل   سييييييباب ."التموينييييييي  التييييييي رصييييييدت ل ييييييا مبييييييال  ميييييي  الموازنيييييي 

ا سيييييييييتجواب إليييييييييل  صييييييييير  التعصيصيييييييييات الماليييييييييي  للسيييييييييل  التموينيييييييييي  بعييييييييي   القيييييييييانو   ودو  تج ييييييييييز 

وتييييييييكو  البيييييييي  المحافييييييييات ."لمواد التموينيييييييي  المقيييييييرري التيييييييي تميييييييد ةصيييييييب الحيييييييياي األساسيييييييي الميييييييواط  بيييييييا

المراقيييييي   مييييي  تلكييييي  توزييييييع الحصييييي  التموينيييييي  الجدييييييدي  السيييييل  التموينيييييي   التيييييي تييييييمل ميييييواد  واعيييييي  مييييي  

 .مناي  ةالمي  رصين   إ     بمض الم ردات مازالت  اعب  و برز ا مادي الرز

 

 مساةد في الجامم  المربي  بد الحسي  ال نداول لمنصب  مي  ةا العارجي  تريح ة

ريييييييحت وزاري العارجييييييي  ةبييييييد الحسييييييي  ال نييييييداول ليييييييغل منصييييييب  مييييييي  ةييييييا  مسيييييياةد فييييييي جامميييييي   دجليييييي  

 .الدول المربي 

وبحسيييييييب و يقييييييي  فييييييي   اليييييييداعري المربيييييييي  فيييييييي اليييييييوزاري  قيييييييدمت السييييييييري الواتيييييييي  لمبيييييييد الحسيييييييي  يمقيييييييوب 

بيييييي  الداعميييييي  لجم ورييييييي  الميييييرا  فييييييي القيييييا ري  لغييييييرض ترييييييييحم لمنصيييييب امييييييي  ةييييييا  ال نيييييداول  الييييييل المندو

 .مساةد في جامم  الدول المربي 

 .وييغل ال نداول حاليا منصب مستيار رعيس مجلس الوزرا 
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 وزير التعطيط: دراسات حكومي  لت في  زم  الج ا 

حييييييدد وزييييييير التعطيييييييط عالييييييد بتييييييال  اليييييييو  السييييييبت   سييييييباب قليييييي  الييييييواردات الماعييييييي      األنبييييييا  المراقييييييي وكاليييييي

وقييييييال .للمييييييرا   وفيمييييييا  كييييييد    المييييييال  يميييييير بميييييييكل  ج ييييييا    يييييييار إلييييييل دراسييييييات حكومييييييي  لت فييييييي األزميييييي 

المييييييالمي  إ   انمقيييييياد الميييييي تمر الييييييدولي ال يييييياني للميييييييا  فييييييي بغييييييداد ييييييي تي بتوقيييييييت قريييييييب ةلييييييل اليييييييو  بتييييييال 

للمييييييا  وفيييييي الوقيييييت الييييييول يمييييير بيييييم المييييييال  بييييييكل  يييييير مسييييييبو  ةليييييل ميييييدس التيييييياريب مييييي  ارت ييييياء اسييييييمار 

المييييييواد الغواعييييييي  والحييييييرب بييييييي  دولتييييييي   مييييييا روسيييييييا و وكرانيييييييا واللتييييييي  تمييييييدا  ميييييي  ا يييييي  الييييييدول المصييييييدري 

ر بسياسيييييييات ا للقميييييييح اليييييييل الميييييييال  والميييييييرا  تحدييييييييدا   مبينيييييييا     ولييييييي  يحيييييييت  ةليييييييل الحكومييييييي  اةيييييييادي النيييييييي

و  ييييييا       الميييييييكل  ت اقمييييييت فييييييي   ."الماعييييييي  التييييييي تيييييي  ر بيييييييكل اساسييييييي ةلييييييل السياسييييييات ا قتصييييييادي 

السيييينوات األعييييييري مييييع ميييييرور بقييييع فيييييي المييييال  ب زمييييي  ج يييييا  مييييا  دس اليييييل قليييي  اليييييواردات الماعييييي  اليييييل الميييييرا  

ما ييييي و ييييوا يلقييييي بي لييييم ةيييي  المييييا  ال %50وانمكييييس وليييي  ةلييييل العطيييي  الزراةييييي  التييييي تيييي  تقليل ييييا الييييل 

و ييييييييار إليييييييل     الحكومييييييي  المراقيييييييي  ليييييييدي ا دراسيييييييات ."ةليييييييل الو يييييييع ا قتصيييييييادل وا مييييييي  الغيييييييواعي للبليييييييد

وانطلقيييييت الييييييو  السييييييبت  ."لت فيييييي ميييييا يحصييييييل نتيجييييي  السييييينوات الجافيييييي  التيييييي يمييييير ب ييييييا الميييييال  بييييييكل ةييييييا 

وزرا  مصييييييط ل الكييييييايمي وتحييييييت فماليييييييات الميييييي تمر الييييييدولي ال يييييياني للميييييييا  فييييييي بغييييييداد  برةاييييييي  رعيييييييس اليييييي

وي ييييييد  الميييييي تمر بحسييييييب القيييييياعمي  .يييييييمار )الميييييييا  والتغيييييييرات المناعييييييي ( وبميييييييارك  دول ةربييييييي  و جنبييييييي 

ةلييييييم اليييييل تحقيييييي  التنميييييي  المسيييييتدام  للمييييييا  والتنسيييييي  ميييييع دول الجيييييوار المتيييييياطع  لتقلييييييل ال يييييرر نتيجييييي  

ةلييييييل المييييييوارد الماعييييييي  وا سييييييتجاب  المالمييييييي   يييييييح الميييييييا  إ يييييياف  الييييييل مناقييييييي  التغيييييييرات المناعييييييي  و  ر ييييييا

وسيييييييييناق  الميييييييي تمر تبييييييييادل العبييييييييرات والتغلييييييييب ةلييييييييل يييييييييح الميييييييييا  واسييييييييتدام  الميييييييييا  .ل ييييييييوا المو ييييييييوء

السييييييطحي  والجوفييييييي  والح يييييياي ةلييييييل تنييييييوء األحيييييييا  وتطييييييور السياسيييييي  الماعييييييي  بمييييييا ينسييييييج  مييييييع التطييييييورات 

فيييييي األ نيييييا   وقيييييع الميييييرا  والو ييييييات المتحيييييدي  ميييييوكري ت يييييا   تتملييييي  بملييييي  المييييييا  فيييييي ."المناعيييييي  فيييييي الميييييال 

و و يييييح السييييي ير األميركيييييي فيييييي بغيييييداد ميييييا يو تيييييولر  الييييييو  السيييييبت   .الميييييرا  ةليييييل  يييييام   ةميييييال المييييي تمر

 بيييييرز م يييييامي  الميييييوكري وقيييييال فيييييي تصيييييريح صيييييح ي لميييييدد مييييي  وسييييياعل ا ةييييي   بين يييييا وكالييييي  األنبيييييا  المراقيييييي  

(  إنيييييم  مييييي  عييييي ل المييييي تمر اليييييدولي للمييييييا  المنمقيييييد فيييييي بغيييييداد ةرجنيييييا ةليييييل ا ييييي  التحيييييديات التيييييي تييييي  ر )واء

و ييييييييار إليييييييل     الوكالييييييي  ا ميركيييييييي  للتنميييييييي  الدوليييييييي  وقميييييييت ."ةليييييييل التغييييييييير المنييييييياعي والميييييييوارد الماعيييييييي 

المييييييوارد الماعيييييييي    داري اليييييييو  و يقيييييي  تمييييييياو  مييييييع وزاري المييييييوارد الماعيييييييي  والمييييييوكري اداي تميييييياو  وتعطييييييييط 

ميييييي  اجييييييل دةيييييي  الحكوميييييي  المراقييييييي  فييييييي ةمليييييييات المييييييوارد الماعييييييي  وا نيييييييط  ا عييييييرس المتملقيييييي  بييييييالموارد 

و  ييييييا        ييييييوا الييييييدة  وا لتييييييزا  ميييييي  قبييييييل الوكاليييييي  ا ميركييييييي  للتنمييييييي  الدولييييييي  الييييييل الحكوميييييي  ."الماعييييييي 

 ."المراقي   سو  يستمر لدةم ا بالتعطيط للموارد الماعي 

 رجي  تدي  است دا  مسجد كوتيم في بيياور الباكستاني العا

ادانيييييييت وزاري العارجياييييييي  ال جيييييييو  ا ر يييييييابيم ةليييييييل مسيييييييجد كوتييييييييم رسيييييييالدار فيييييييي مدينييييييي  بييييييييياور  دجلييييييي  

الباكسيييييييتانيم واةربت اليييييييوزاري فيييييييي بييييييييا  صيييييييح ي    ةييييييي  تمازي يييييييا ومواسيييييييات ا ألسييييييير ال يييييييحايا وت يييييييامن ا 

لمبيييييييث ب من يييييييا واسيييييييتقرار ا  والتيييييييي تقيييييييو  ب يييييييا الجماةيييييييات ميييييييع حكومييييييي  باكسيييييييتا  بوجيييييييم كيييييييل محييييييياو ت ا

و  ييييييييافت الييييييييوزاري فييييييييي بيان ييييييييا إ ا اسييييييييت دا  المصييييييييلي  األبريييييييييا  فييييييييي .ا ر ابيميييييييي  والتك يريميييييييي  المتطرفيييييييي 

المسييييياجد دلييييييل وا يييييح ةليييييل بيييييياة  ال كييييير اليييييول تحمليييييم  يييييو  الجماةيييييات  مميييييا يتطليييييب المزييييييد مييييي  التمييييياو  

 .الجماةيم للدولوالتنسي  لمواج   ما ي دد األم  

 

https://www.ina.iq/150496--.html
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 دول  القانو  ة  التحال  ال   ي: تواف  سياسي وليس   لبي 

اةتبيييييير الناعييييييب ةيييييي  اعييييييت   دوليييييي  القييييييانو   يييييير ا  المييييييالكي  السييييييبت  دعييييييول الكتليييييي   وكاليييييي  المملوميييييي   

الصيييييدري  ميييييع الكيييييرد والسييييين  فيييييي تحيييييال  واحيييييد صييييينع منيييييم تحال يييييا توافقييييييا ولييييييس   لبيييييي   فيميييييا  ييييييار إليييييل 

 . لبي  مستنبط  م  التوافقي    األ

جمييييييييع الع فيييييييات الحاصيييييييل  داعيييييييل التحيييييييال  ال   يييييييي كصيييييييراء البييييييييت الكيييييييردل حيييييييول “  إ  وقيييييييال الميييييييالكي 

منصيييييييب رعاسييييييي  الجم وريييييييي  او ع فيييييييات البييييييييت السيييييييني حيييييييول الحقاعيييييييب الوزاريييييييي  تحيييييييل وفييييييي  التوافقيييييييي  

 .”السياسي  وليست األ لبي  المطلق 

صييييييوتا  220عييييييول كتليييييي  واحييييييدي إلييييييل قبيييييي  البرلمييييييا  وبحوزت ييييييا  ك يييييير ميييييي  األ لبييييييي  تم ييييييل د“و  ييييييا      

صييييييوتا  220جمييييييع  ك يييييير ميييييي  ”   مسييييييتبمدا”للتصييييييويت ةلييييييل رعاسيييييي  الجم ورييييييي  وتيييييييكيل الحكوميييييي  الجديييييييدي

 .”ما ل  تك   نا  توافقات بي  الكتل السياسي 

سييييين  تحيييييت تحيييييال  دعيييييول التييييييار الصيييييدرل ميييييع الكيييييرد وال“و و يييييح الناعيييييب ةييييي  اعيييييت   دولييييي  القيييييانو     

 نيييييا  اييييييتبا  بالوصييييي  او المسيييييميات مييييي  “ميييييييرا إليييييل    “واحيييييد  صيييييبح توافييييي  سياسيييييي وليسيييييت   لبيييييي  

 .”قبل بمض الج ات السياسي  تجا  حكوم  األ لبي 

مصيييييطلح األ لبيييييي  مسيييييتنبط مييييي  التوافقيييييي  باةتبيييييار وجيييييود توافييييي  بيييييي  األطيييييرا  السياسيييييي  “ول يييييت إليييييل    

 .”يديكاف  لتيكيل الحكوم  الجد

 

 وصول المدير ا قليمي لمكتب دول الير  المتوسط في منيم  الصح  المالمي  الل بغداد

الميييييدير ا قليميييييي لمكتيييييب دول اليييييير  المتوسيييييط فيييييي منيمييييي  الصيييييح  المالميييييي    حميييييد   وصيييييل  ال يييييرات نييييييوز

 .الل الماصم  بغداد المنيرل  مسا  السبت 

والوفيييييييد الرفييييييييع  اني المقيييييييابي اسيييييييتقبل المنييييييييرل ييييييي وبحسيييييييب بييييييييا  وزاري الصيييييييح   ا  :  وزيييييييير الصيييييييح 

فييييييي مطييييييار بغييييييداد الييييييدولي حييييييال وصييييييولم للماصييييييم  بغييييييداد وبح ييييييور مييييييدير مكتييييييب  المسييييييتوس المرافيييييي  لييييييم

 ." حمد زويت  المنيم  في المرا 

ورحييييييب المقييييييابي  بالزييييييياري عيييييي ل ا سييييييتقبال  م كييييييداً  اسييييييتمرار التميييييياو  الميييييييتر  بييييييي  الييييييوزاري والمنيميييييي  

ميييييييييل البييييييييراما الميييييييييترك  ف يييييييي  ةيييييييي  تطييييييييوير الو ييييييييع الصييييييييحي فييييييييي المييييييييرا  والتوج ييييييييات الدولييييييييي  لت 

 ."الستراتيجي 
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 238تحال  العنجر يجمع تواقيع نيابي   قرار قانو  الم و الما  والبرلما  ينمقد بح ور 

 ناعبا

قيييييرار ييييييرء تحيييييال  السييييييادي برعاسييييي  عمييييييس العنجييييير  ييييييو  السيييييبت  بجميييييع تواقييييييع نيابيييييي    يييييي   نييييييوز  

 .قانو  الم و الما 

و بلييييي  مصييييييدر نييييييابي  وكاليييييي  يييييي   نيييييييوز      تحييييييال  السييييييادي بييييييد  جميييييع التواقيييييييع ل يييييوا الغييييييرض   فيمييييييا 

 .ناعبا 238ةقد مجلس النواب جلستم ا ةتيادي  برعاس  محمد الحلبوسي وح ور 

فتييييييري  ةلييييييل ويممييييييل تحييييييال  السيييييييادي الييييييول يتزةمييييييم العنجيييييير  ورعيييييييس البرلمييييييا  محمييييييد الحلبوسييييييي  منييييييو 

إقييييييرار قييييييانو  الم ييييييو المييييييا    عييييييراا آ   األبريييييييا  و مميم يييييي  ميييييي  المنيييييياط  المحييييييرري  الييييييوي  زجييييييوا فييييييي 

 .السجو   بنا  ةلل وياي  كيدي  ومعبر سرل  بحسب  

 ال تح: قرارات ا تحادي  صدمت ج ات سياسي  ومنمت عرو  دستوري 

ي  السييييييبت     قييييييرارات المحكميييييي  ا تحادييييييي  بييييييي  ة ييييييو تحييييييال  ال ييييييتح محمييييييود الحيييييييان وكاليييييي  المملوميييييي   

صيييييدمت بميييييض ا طيييييرا  السياسيييييي  ووق يييييت  يييييد مطيييييامم   اليعصيييييي   فيميييييا ل يييييت إليييييل  ن يييييا منميييييت العيييييرو  

 .الدستوري 

المحكميييييي  ا تحادييييييي  تم ييييييل قييييييرارا ةراقيييييييا وصييييييما  األمييييييا  للمملييييييي  السياسييييييي  والح يييييياي “  إ  وقييييييال الحييييييياني 

لميييييياوا األحييييييزاب الكردييييييي  ليييييي  ”   متسيييييياع  ”الج ييييييات السياسييييييي  ةلييييييل الدسييييييتور ومنييييييع العييييييرو  ميييييي  معتليييييي 

 .”تك  لدي ا ال ردي فمل  د المحكم  ا تحادي  بمدما  صدرت قرار ا بي   ا نتعابات؟

قييييييرار المحكميييييي  ا تحادييييييي  ازا  الييييين ط و يييييياز ا قلييييييي  وقيييييي  بال يييييد ميييييي  مطييييييامع حكييييييا  ا قلييييييي  “و  يييييا      

إصييييييدار المحكمييييييي  ا تحادييييييي  قييييييرارات  يييييييد ” ميييييييييرا إلييييييل      ”اليعصييييييي  ةلييييييل حسييييييياب اليييييييمب المراقييييييي

 .”توج ات بمض الكتل السياسي  ا ار ردود األفمال والت ج  والتصريحات وتوجيم ا ت امات  د ا

ا ليييييييب القيييييييوس السياسيييييييي  ةنيييييييدما يصيييييييدر قيييييييرار مييييييي  المحكمييييييي   يييييييد “و و يييييييح ة يييييييو تحيييييييال  ال يييييييتح    

قييييييييرارات المحكميييييييي  “  م كييييييييدا    ”جميييييييي  المحكميييييييي توج ات ييييييييا وبرنامج ييييييييا السياسييييييييي تبييييييييد  بييييييييالطم  وم ا

ا تحادييييييي  صييييييدمت بمييييييض ا طييييييرا  السياسييييييي  ووق ييييييت  ييييييد مطييييييامم   اليعصييييييي  ومنمييييييت عييييييرق   للدسييييييتور 

 .”المراقي
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 الصدر يمد استدةا  ة ول الل البرلما    ير كا   ويقد  عمس  مقترحات

ا  اسيييييتدةا  وزيييييير الماليييييي  ةلييييييي ةيييييدم زةيييييي  التييييييار الصيييييدرل مقتييييييدس الصيييييدر  ييييييو  السيييييبت   يييييي   نييييييوز  

ةييييي ول اليييييل البرلميييييا    يييييير كيييييا ا   وفيميييييا قيييييدم  عمسييييي  مقترحيييييات ل زمييييي  ا قتصيييييادي  فيييييي الميييييرا  بين يييييا 

توزييييييييع م يييييييردات البطاقييييييي  التموينيييييييي  وحصييييييي  ن طيييييييي  وفييييييي   نييييييييا  صيييييييار    طاليييييييب الحكومييييييي  والبرلميييييييا  

يييييييير ا ةليييييييل موقيييييييع التواصيييييييل وقيييييييال الصيييييييدر فيييييييي تغرييييييييدي ن.بالمميييييييل  الجييييييياد واليييييييد وب  ةليييييييل تحقيق يييييييا

ا جتمييييياةي تيييييويتر وتابمتيييييم يييييي   نييييييوز إنيييييم   حسيييييب ف ميييييي إ  اسيييييتدةا  وزيييييير الماليييييي  اليييييل البرلميييييا   يييييير 

كيييييييا   فيييييييال قير ميييييييا زال مت يييييييررا.. واألسيييييييمار فيييييييي ارت ييييييياء مسيييييييتمر ميييييييع ييييييييديد األسييييييي   كميييييييا و  ينبغيييييييي 

مييييي    يتيييييورء ةييييي   وس ال قيييييير  التيييييورء بارت ييييياء األسيييييمار ةالمييييييا  فييييي  بيييييد مييييي  و يييييع حليييييول سيييييريم   ف نيييييا 

واقتيييييير  الصييييييدر فييييييي تغريدتييييييم  زيييييييادي م ييييييردات ."بلقمتييييييم.. فجييييييل مييييييا يريييييييد    يسييييييتزيد ميييييي   روتييييييم فقييييييط

الحصيييييي  التموينييييييي  وإيصييييييال ا لمسييييييتحقي ا  و  سيييييييما ال قييييييرا  والقييييييرس واألريييييييا  ومييييييا ييييييياكل وليييييي   وت ميييييييل 

كميييييا اقتيييييير  ."  بيييييول  وب قصيييييل المقوبيييييياتدور األمييييي  ا قتصيييييادل وتحديييييييد األسيييييمار ومماقبييييي  كييييييل مييييي    يلتييييييز

الصيييييييدر  دةييييييي  ال ييييييي   والب ييييييياة  المحليييييييي  ب سيييييييرء وقيييييييت ممكييييييي   ودةييييييي  الطبقييييييي  ال قييييييييري والمسيييييييحوق  

كميييييا دةيييييا الصيييييدر اليييييل ."بحصييييي   واعيييييي  تموينيييييي  عاصييييي  فيييييي يييييي ر رم يييييا  المبيييييار  يييييي ر العيييييير والبركييييي 

سييييييوي   فقييييييد طالييييييت  إيصييييييال حصيييييي  ميييييي  اليييييين ط لكييييييل مييييييواط  وحسييييييب نيييييييا  عيييييياص صييييييار  وميييييي  دو  ت

مطالبتنيييييا بيييييول  منيييييو سييييينوات   مطالبيييييا مجليييييس النيييييواب والحكومييييي  المراقيييييي  بييييي  الممل الجييييياد واليييييد وب ةليييييل 

  اليييييل اسيييييتدةا  2022ييييييباط  17وكيييييا  الصيييييدر قيييييد دةيييييا  فيييييي ."تحقيييييي   يييييو  النقييييياط كيييييل حسيييييب صييييي حياتم

الييييييول  ةلنييييييت ةنييييييم وزييييييير المالييييييي  ومحييييييافي البنيييييي  المركييييييزل الييييييل مجلييييييس النييييييواب  فييييييورا   و ييييييو القييييييرار 

وكيييييييا  ناعيييييييب رعييييييييس البرلميييييييا  . يعييييييي  رعاسييييييي  البرلميييييييا   اسيييييييتجاب   لتوجي يييييييات زةيييييييي  التييييييييار الصيييييييدرل

  ميييييي  ا دةييييييا  المييييييا  منييييييع وزييييييير 2022يييييييباط  19المراقييييييي حيييييياك  الزاملييييييي طلييييييب وبيييييييكل رسييييييمي  يييييييو  

وكييييير .ف الماليييييي  الحيييييالي ةليييييي ةبيييييد ا ميييييير ةييييي ول مييييي  السييييي ر  وولييييي  ةقيييييب رفيييييض ا عيييييير ح يييييور ا ست يييييا

(  رسيييييييمياً ةييييييي  تميييييييديل سيييييييمر صييييييير  2020كيييييييانو  األول  19   البنييييييي  المركيييييييزل المراقيييييييي اةلييييييي   فيييييييي )

دو ر  وفقييييييياً للموازنييييييي   100 لييييييي  دينيييييييار مقابيييييييل كيييييييل  145المملييييييي  األجنبيييييييي  )اليييييييدو ر األمريكيييييييي( لتكيييييييو  

رت يييييييع ونتيجيييييي  لييييييول   كمييييييا يييييييرس معتصييييييو   ا.التييييييي اقر ييييييا مجلييييييس النييييييواب 2021الماميييييي  للدوليييييي  للمييييييا  

الت ييييييع  السيييييينول فييييييي المييييييرا  بيييييييكل كبييييييير  لتييييييي د جميييييييع  سييييييمار المييييييواد والسييييييلع فييييييي السييييييو  المراقييييييي   

ارت اةيييييياً كبيييييييراً  مييييييا   ييييييار موجيييييي  اسييييييتيا  يييييييديدي بييييييي  األوسيييييياط اليييييييمبي   ف يييييي ً ةيييييي  اةترا ييييييات بمييييييض 

 .الم تمي  بالي   ا قتصادل
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ا  السيستاني صوري ناصم  للمال  في   مي  السيد الحكي : وكرس زياري البابا ولقاعم با م

 الس   والتسامح

ةييييييد رعيييييييس تحيييييال  قييييييوس الدوليييييي  الوطنييييييي   السيييييييد الحكيييييي   الييييييوكرس األولييييييل لزييييييياري قداسيييييي    ال يييييرات نيييييييوز

بابييييييييا ال اتيكييييييييا  فرنسيييييييييس األول إلييييييييل المييييييييرا  ولقاعييييييييم بييييييييالمرجع الييييييييديني األةلييييييييل ا مييييييييا  السيييييييييد ةلييييييييي 

وقييييييال السيييييييد الحكييييييي  فييييييي بيا : تحييييييل .تمادي الييييييب د لمكانت ييييييا الدينييييييي السيسييييييتاني  بمحطيييييي  م ميييييي  فييييييي اسيييييي

ةلينييييييا الييييييوكرس ونحيييييي  نستيييييييمر تليييييي  الصييييييوري الناصييييييم  التييييييي بم ت ييييييا للمييييييال   جمييييييع ةيييييي    ميميييييي  السيييييي   

و  ييييييا   كمييييييا ون كييييييد    ."والتسييييييامح فييييييي حييييييياي ا نسييييييا  وحاجيييييي  المجتمييييييع البيييييييرل إلييييييل الوعييييييا  والتنييييييوء

اجيييييا إليييييل مدينييييي   ور الح ييييياري وزيارتيييييم إليييييل المدييييييد مييييي  الكنييييياعس فيييييي بغيييييداد ولييييي  الحيييييدث ومجيييييي  قداسيييييتم ح

والموصيييييل وإقامتيييييم للقيييييداس الكبيييييير فيييييي  ربييييييل  م يييييل للميييييرا  محطييييي  ةليييييل طريييييي  اسيييييتمادتم لمكانتيييييم الدينيييييي  

 ."ب ةتبييييييييييييييييييييييييييييييييار  منبمييييييييييييييييييييييييييييييييا للييييييييييييييييييييييييييييييييديانات ا برا يمييييييييييييييييييييييييييييييييي  وبيييييييييييييييييييييييييييييييياقي األديييييييييييييييييييييييييييييييييا 

ما يييييييي إليييييييل الميييييييرا   وتمتبييييييير  يييييييي الزيييييييياري وكيييييييا  البابيييييييا فرنسييييييييس زار فيييييييي العيييييييامس مييييييي  آوار الميييييييا  ال

 .البابوييييييييييييييييييييي  األولييييييييييييييييييييل إلييييييييييييييييييييل بيييييييييييييييييييي د وادل الرافييييييييييييييييييييدي  و ول زييييييييييييييييييييياري لحبيييييييييييييييييييير  ةييييييييييييييييييييي 

واسييييييتغرقت  ربميييييي   يييييييا  وصييييييل البابييييييا فرنسيييييييس إلييييييل مطييييييار بغييييييداد الييييييدولي ميييييي  مطييييييار الماصييييييم  ا يطالييييييي  

 .ويييييييمبي  ميييييي  الييييييي ر ن سييييييم الزييييييياري تح يييييييرات رسييييييمي  8و ييييييادر بغييييييداد يييييييو   2021آوار  5رومييييييا يييييييو  

وزار البابييييييا عيييييي ل الزييييييياري ا مييييييا  السيسييييييتاني فييييييي النجيييييي  األييييييير  فييييييي قييييييا  يمتبيييييير األول بين مييييييا حيييييييث 

سيييييييمي بلقييييييا   المحبيييييي  والسيييييي    وامتييييييدت مييييييدي اللقييييييا  بين مييييييا بحييييييوالي سيييييياة  ودار الحييييييديث ع لييييييم حييييييول 

 .تماللالتحديات الكبيري التي تواج  ا ا نساني  في  وا المصر ودور ا يما  باهلل 

 مصرو  ةلل صالح و  حوارات مع البارتي”: المملوم ”رعيس كتل  اليكتي ل 

اكيييييد رعييييييس كتلييييي  ا تحييييياد اليييييوطني النيابيييييي   يييييري  كميييييال آ يييييا   السيييييبت   ا  نيييييواب ا تحييييياد  وكالييييي  المملومييييي  

الييييييوطني ليييييي  يقيييييياطموا جلسيييييي  مجلييييييس النييييييواب اليييييييو  وتركييييييوا الحرييييييي  لنييييييواب   بالتصييييييويت ميييييي  ةدمييييييم ةلييييييل 

ييييييرا ةلييييييل إةييييييا دي فييييييتح بيييييياب الترييييييييح لمنصييييييب رعيييييييس الجم ورييييييي    ميييييييددا ا  ا تحيييييياد الييييييوطني مييييييازال مصم

 . مريييييييييييييييييييييييييييييييييييييييح م بيييييييييييييييييييييييييييييييييييييير   صييييييييييييييييييييييييييييييييييييييالح للمنصييييييييييييييييييييييييييييييييييييييب

نييييييواب ا تحيييييياد الييييييوطني ييييييياركوا فييييييي جلسيييييي  مجلييييييس النييييييواب التييييييي ةقييييييدت ” وقييييييال ا ييييييا فييييييي تصييييييريح  ا  

 . ” لجلسييييييي ا نبيييييييا  التيييييييي تحيييييييد ت ةييييييي  مقاطمييييييي  نييييييييواب ا تحييييييياد اليييييييوطني ا” نافييييييييا ”   الييييييييو 

ا تحيييييياد الييييييوطني ميييييينح الحرييييييي  لجميييييييع النييييييواب بالتصييييييويت ميييييي  ةدمييييييم فيمييييييا يتمليييييي  ا ميييييير ” و  ييييييا  ا  

 .”بقييييييييييييييييييييييرار إةييييييييييييييييييييييادي فييييييييييييييييييييييتح بيييييييييييييييييييييياب ترييييييييييييييييييييييييح لمنصييييييييييييييييييييييب رعاسيييييييييييييييييييييي  الجم ورييييييييييييييييييييييي 

  توجييييييد  ل “وبييييييي   الحييييييوارات بييييييي  الحييييييزبي  الكييييييرديي  بعصييييييوص رعاسيييييي  الجم ورييييييي    كييييييد ا ييييييا   نييييييم 

د والييييييديمقراطي بيييييييا  ا ت ييييييا  ةلييييييل مريييييييح واحييييييد وا  ا تحيييييياد الييييييوطني مييييييياورات او حييييييوارات بييييييي  ا تحييييييا

را ةلل مريحم بر   صالح بتجديد و ي   اني   . ” مازال مصم
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  بط كيلو را  م  المعدرات ةلل الحدود المراقي    الكويتي 

 يعييييييي  المنافيييييييو الحدوديييييييي   الييييييييو  السيييييييبت  ب يييييييبط كيليييييييو را  مييييييي  ميييييييادي  فيييييييادت   وكالييييييي  األنبيييييييا  المراقيييييييي 

 .الكرستال المعدري ةلل الحدود ال اصل  بي  المرا  والكويت

ووكييييييرت ال يعيييييي   فييييييي بيييييييا  تلقتييييييم )واء(   نييييييم  بحسييييييب توجي ييييييات رعيييييييس ال يعيييييي  اللييييييوا  ةميييييير الييييييواعلي 

سيييييييتباقي  تمكنيييييييت الم يييييييارز فيييييييي من يييييييو ب  ميييييييي  متابمييييييي  المنييييييياط  المحيطييييييي  بالمنافيييييييو الحدوديييييييي   وبممليييييييي  ا

سيييييي وا  الحييييييدودل ميييييي  عيييييي ل المتابميييييي  المسييييييتمري ةيييييي  طرييييييي  كيييييياميرات المراقبيييييي  ميييييي  رصييييييد حركيييييي  ت ييييييير 

 ."الي 

و  يييييا  البييييييا       م يييييرزي بييييي مري ممييييياو  ميييييدير المن يييييو وقيييييوي مييييي  حمايييييي  المن يييييو الحيييييدودل تمكنيييييت مييييي  

 ." اصل  بي  المرا  والكويت بط كيلو را  م  مادي الكرستال المعدري ةلل الحدود ال

وتابميييييت ال يعييييي       ةمليييييي  ال يييييبط جيييييا ت بالتنسيييييي  ميييييع احيييييد ةناصييييير حيييييرس الحيييييدود اليييييول  حيييييي وجيييييود 

احييييييييد ا يييييييييعاص و ييييييييو يسييييييييتقل دراجيييييييي  حيييييييييث  و بييييييييال رار حييييييييال ميييييييييا دتم الم ييييييييرزي    فتيييييييي  إلييييييييل    

ي المييييييواد المعييييييدري  المنتسييييييب فييييييي حييييييرس الحييييييدود يييييييرء بمطيييييياردي  ييييييوا اليييييييعص ا     المييييييت   قييييييا  برميييييي

 ."ومازال البحث والتحرل مستمر ةنم

و كيييييدت  ن يييييا  مسيييييتمري بواجبات يييييا المناطييييي  ب يييييا مييييي   جيييييل الق يييييا  ةليييييل انتييييييار المعيييييدرات وسيييييط المجتميييييع 

 ."المراقي
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 حمل  إةتقا ت واسم  في ول قار

وت فييييييي ةميييييو  منيييييياط  اةلنييييييت مديريييييي  يييييييرط  ول قيييييار  نتيييييياعا الممارسييييي  ا منيييييي  التييييييي ن ييييي  ال يييييرات نييييييوز

 . ساة  الما ي 24المحافي  ع ل ال  

مطلوبييييياً فيييييي ةميييييو  ميييييد   37ووكيييييرت المديريييييي   فيييييي بييييييا   ا  الممارسييييي  اسييييي رت ةييييي  القيييييا  القيييييبض ةليييييل 

والت دييييييييد   با  ييييييياف  اليييييييل ق يييييييايا اعيييييييرس من يييييييا ا حتييييييييال  المحافيييييييي   بيييييييين   مطليييييييوبي  بجيييييييراع  القتيييييييل  

  و ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييبط اسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييلح  واةتييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدي

 .  راميييييي  مالييييييي  ةلييييييل معييييييال ي  127ةجليييييي  و دراجتييييييي  نيييييياريتي  و فييييييرض  11حجييييييز وايييييييارت الييييييل  

وبينييييييت  ا  اوامييييييير القيييييييبض تييييييياتي بمتابمييييييي  واييييييييرا  مبايييييييري مييييييي  قبيييييييل قاعيييييييد ييييييييرط  المحافيييييييي  وتن ييييييييوا 

إحالييييييي  المت ميييييييي  اليييييييل الج يييييييات المعتصييييييي   سيييييييتكمال  ألوامييييييير وزاري الداعليييييييي  بتطبيييييييي  القيييييييانو   م كيييييييدي 

 . تم يداً  حالت   للق ا  ا جرا ات القانوني 

 

 تحرير فتاي معتط    استدرجت  ةبر مواقع التواصل

 ةلنييييييت قيييييييادي ةمليييييييات بغييييييداد  السييييييبت  ةيييييي  تحرييييييير فتيييييياي معتط يييييي   اسييييييتدرجت  ةبيييييير  السييييييومري  نيييييييوز 

 .مواقييييييييييييييييع التواصييييييييييييييييل ا جتميييييييييييييييياةي واةتقييييييييييييييييال عاط  ييييييييييييييييا  ييييييييييييييييم   حييييييييييييييييد منيييييييييييييييياط  الكيييييييييييييييير 

رود مملوميييييييات ت ييييييييد بقييييييييا  يييييييياب باسيييييييتدراا فتييييييياي توليييييييد وقاليييييييت اةييييييي   القييييييييادي فيييييييي بييييييييا   إنيييييييم  بميييييييد و

( ميييييي  سييييييكن  احييييييدس محافيييييييات ةبيييييير احييييييد مواقييييييع التواصييييييل ا جتميييييياةي الييييييل الماصييييييم  بغييييييداد  تيييييي  2007)

وةليييييل ال ييييييور تيييييييكيل فرييييييي  ةميييييل ميييييييتر  ميييييي  اللييييييوا  السييييييادس ال رقييييي  ال انييييييي  يييييييرط  اتحادييييييي  وم ييييييرزي 

 ."ارات قيادي ةمليات بغدادم  مكافح  اجرا  بغداد وبالتنسي  مع قس  استعب

و  يييييافت  نيييييم  بتحلييييييل وتقييييياطع المملوميييييات توج يييييت القيييييوي إليييييل  حيييييد اليييييدور فيييييي منطقييييي  حيييييي الج ييييياد  يييييم  

قييييييياطع الكييييييير  ودا ميييييييت المكيييييييا  وفييييييي   مييييييير ق ييييييياعي وتمكنيييييييت مييييييي  تحريييييييير ال تييييييياي وإلقيييييييا  القيييييييبض ةليييييييل 

 ."العاط 
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 صادرات المرا  الن طي  ترت ع إلل  مريكا في اسبوء

 ةلنيييييييت إداري مملوميييييييات الطاقيييييي  األمريكيييييييي   ييييييييو  السيييييييبت  ةيييييي  ارت ييييييياء الصيييييييادرات المراقيييييييي      نييييييييوز ييييييي

 .ال  برميل باليو  295الن طي  ألمريكا ع ل ا سبوء الما ي لتصل الل ممدل 

  ا   متوسييييييط ا سييييييتيرادات األمريكييييييي  ميييييي  اليييييين ط العييييييا  عيييييي ل األسييييييبوء الما ييييييي وقالييييييت ا داري فييييييي تقرييييييير

 لييييييي  برمييييييييل بييييييياليو  ةييييييي   928م ييييييييي  برمييييييييل يومييييييييا منع  ييييييي  بمقيييييييدار  5186دول بلغيييييييت مييييييي  تسيييييييع 

 ."م يي  برميل يوميا 6.114األسبوء الول سبقم والول بل  

 ليييييي  برميييييييل يوميييييييا عيييييي ل األسييييييبوء  295وا ييييييافت ا   الصييييييادرات المييييييرا  الن طييييييي  ألمريكييييييا بلغييييييت ممييييييدل 

 لييييييي  برمييييييييل  285  متوسيييييييط الصييييييادرات فييييييييم الما ييييييي  مرت مييييييي  ةييييييي  األسييييييبوء اليييييييول سيييييييبقم والييييييول بلييييييي

 ."يوميا

واييييييارت اليييييل ا   اك ييييير ا ييييييرادات الن طيييييي  ألمريكيييييا عييييي ل األسيييييبوء الما يييييي جيييييا ت مييييي  كنيييييدا بمميييييدل بلييييي  

 لييييييي  برمييييييييل يومييييييييا  ومييييييي   ييييييي  المكسيييييييي   520م ييييييييي  برمييييييييل يومييييييييا  تلت يييييييا السيييييييمودي  بمميييييييدل  3.630

 لييييي  برمييييييل يومييييييا  ومييييي   ييييي  البرازييييييل  144ا بمميييييدل  لييييي  برمييييييل يومييييييا  ومييييي   ييييي  كولومبيييييي 497بمميييييدل 

 ." ل  برميل يوميا 57بممدل 

 لييييي   43نيجيرييييييا بلغيييييت بمميييييدل   ووفقيييييا لييييي"داري فييييي    كميييييي  ا سيييييتيرادات األمريكيييييي  مييييي  الييييين ط العيييييا  مييييي 

برمييييييييل يومييييييييا    فيميييييييا لييييييي  تسيييييييتورد امريكيييييييا ال كميييييييي  مييييييي  ترينييييييييداد وتوبيييييييا و او مييييييي  روسييييييييا او مييييييي  

 ."ا كوادور
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 مي ر محمد صالح : الحرب الروسي  ةلل  وكرانيا  فرص  تاريعي  للمرا   يجب ا تنام ا

ةيييييييدم المستييييييييار ا قتصيييييييادل ليييييييرعيس اليييييييوزرا  مي ييييييير محميييييييد صيييييييالح  الييييييييو  السيييييييبت     الحيييييييرب  دجلييييييي  

 .الروسييييييييييييي  ةلييييييييييييل  وكرانيييييييييييييا   فرصيييييييييييي  تاريعييييييييييييي   يجييييييييييييب ةلييييييييييييل الحكوميييييييييييي  المراقييييييييييييي  ا تنام ييييييييييييا

 50  ميييييي  2022صييييييريح صييييييح ي   ا  يييييييت  تغيييييييير سييييييمر برميييييييل اليييييين ط فييييييي موازنيييييي  وتوقييييييع صييييييالح فييييييي ت

 .70دو را للبرمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييل الواحيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييد إليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييل 

م يييييييي ا   إ   الحيييييييرب الروسيييييييي  األوكرانيييييييي  فتحيييييييت ال رصييييييي   ميييييييا  الميييييييرا  لتطيييييييوير قطاةييييييييم الصييييييييناةي 

رت يييييياء  سييييييمار والزراةييييييي   مبينييييييا      مييييييا  المييييييرا  فرصييييييتي   و  مييييييا ا سييييييت ادي ميييييي  المواعييييييد ا يجابييييييي   

الييييييين ط فيييييييي تطيييييييوير ا سيييييييت مار لدييييييييم  وال انيييييييي      زمييييييي  الغييييييياز والحبيييييييوب يجيييييييب    تيييييييدفمنا إليييييييل تطيييييييوير 

 ."ا مكانييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييات الواتيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

و  يييييا  صيييييالح     الحيييييرب الييييييو  فيييييي الميييييال  ليسيييييت بمييييييدي ةييييي  الميييييرا   ول يييييا آ يييييار إيجابيييييي  تصيييييب فيييييي 

 يييييياف  إلييييييل     وبيييييي  قييييييد ترفييييييع القيييييييود ةيييييي  المصييييييلح  المالييييييي  للمييييييرا   بسييييييبب ارت يييييياء إيييييييرادات اليييييين ط  إ

تصييييدير اليييين ط لوجييييود نقييييص فييييي الطاقيييي    مسييييتدركا  نييييم  فييييي المقابييييل  نييييا  آ ييييار سييييلبي  فييييي المييييرا  اليييييول 

بالمعيييييي     ممتبييييييرا  ٣٠يمتمييييييد فييييييي تيييييي مي   واعييييييم ةلييييييل ا سييييييتيراد و سيييييييما الحبييييييوب التييييييي ارت مييييييت بنسييييييب  

إمكانييييييي  مييييييا يمكييييي  إنتاجييييييم مييييي  عيييييي ل ارت يييييياء  يييييو  الحييييييرب  فرصييييي  تاريعييييييي  يجييييييب ةليييييل الحكوميييييي  بحيييييث 

 سيييييمار الييييين ط وتسيييييعير ا لمصيييييلح  النميييييو ا قتصيييييادل لليييييب د  منو يييييا بييييي   الميييييرا  فيييييي نقطييييي  تميييييادل مييييي   يييييو  

ا  يييييار  لكييييي  المنيييييافع سيييييتكو   كبييييير فيييييي حييييييال تميييييت دراسييييي  األميييييور ا داريييييي  والماليييييي  ا قتصيييييادي  بصييييييوري 

 ٧٠وقيييييد يصيييييل إليييييل  2022الييييين ط فيييييي موازنييييي   يييييوا الميييييا  صيييييحيح  . وتوقيييييع صيييييالح    يتغيييييير سيييييمر برمييييييل 

 .بحسب تقديرات الحكوم   داةيا إلل تيجيع الزراة  م   جل ت مي  الحبوب والتقليل م  ا ستيراد

 

 الرافدي  يمنح قرو اً لترمي  الدور السكني 

 .ني  ةليييييي  مصيييييير  الرافييييييدي   اليييييييو  السييييييبت  ةيييييي  ميييييينح قييييييروض لتييييييرمي  الييييييدور السييييييك المملوميييييي  وكاليييييي  

ميييييينح قييييييروض تييييييرمي  وت  يييييييل الييييييدور السييييييكني  يكييييييو  ةلييييييل الرقميييييي  “ووكيييييير بيييييييا  لمكتبييييييم ا ة مييييييي      

 .”الجغرافييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  لسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييك  المقتييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرض

 .”ا ةتماد سيكو  ةلل موقع المقار المراد ترميمم“و يار البيا  الل ا  
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المجز … ي    ي  كورونا والج ا  وحرب الصحرا  الغربي  وت  يرات ا زم  ا وكران

 في الماع  75التجارل للمغرب يتجاوز 

 يييييييزال نيييييييا  المعييييييز  المغربييييييي يمييييييي  مسلسييييييل الرةييييييب فييييييي يييييييل    ييييييي  كورونييييييا واسييييييتمرار  المسييييييتقل  

الج ييييييا  واسييييييتنزا  حييييييرب الصييييييحرا  الغربييييييي  التييييييي و ييييييمت ا قتصيييييياد المغربييييييي تحييييييت عييييييط ال قيييييير  وزادت 

وتوقيييييي  تزويييييييد المغييييييرب بييييييالقمع بمييييييدما كييييييا  يمتمييييييد  ييييييو  ا زميييييي  تييييييداةيات الحييييييرب الروسييييييي  فييييييي اوكرانيييييييا 

 .ةلل السو  ا وكراني  والروسي  بيكل كامل

بالمعيييييييي  حيييييييييث  فيييييييياد مكتييييييييب  75وامييييييييا   ييييييييو  التييييييييداةيات ا قتصييييييييادي  تجيييييييياوز المجييييييييز التجييييييييارل المغربييييييييي 

مليييييييار در يييييي    26 20  مييييييا قيمتييييييم 2022الصيييييير      المجييييييز التجييييييارل للمغييييييرب بليييييي  عيييييي ل ييييييي ر ينيييييياير 

 .2021% مقارن  مع ال تري وات ا م  سن  2 75دي نسبت ا  ل بزيا

و و ييييييح مكتيييييييب الصيييييير   فيييييييي نيييييييرتم األعييييييييري حيييييييول الم يييييييرات اليييييييي ري  للتجيييييياري العارجيييييييي  المتملقييييييي  

 .مليار در   9 50% إلل ما يزيد ة  5 39برس  ي ر يناير     الواردات ارت مت بنسب  

%. ويمييييييزس  ييييييوا ا رت يييييياء بالعصييييييوص إلييييييل 3 56نسييييييب  وميييييي  جانب ييييييا  ارت مييييييت ورادات المييييييواد الغواعييييييي  ب

ملييييييييار در ييييييي  ( والتيييييييي بلغيييييييت  ةليييييييل مسيييييييتوس ل يييييييا عييييييي ل العميييييييس  7 1نميييييييو المييييييييتريات مييييييي  القميييييييح ) 

در ييييييييي   3.238% : 3 21سييييييييينوات األعييييييييييري. ويرجيييييييييع  يييييييييوا ا رت ييييييييياء للتصييييييييياةد المتيييييييييزام  لألسيييييييييمار ) 

(  والكمييييييييات التيييييييي 2021اير در ييييييي  للطييييييي  ميييييييع ميييييييت  ينييييييي 2.669مقابيييييييل  2022للطييييييي  ميييييييع ميييييييت  ينييييييياير 

ارت ميييييت بييييي ك ر مييييي  ال يييييم . فيميييييا  ييييي  ارت ييييياء الصيييييادرات  البيييييي  القطاةيييييات  من يييييا ةليييييل العصيييييوص قطييييياء 

 .ال وس اط وميتقاتم  وقطاء ال  ح  والصناة  الغواعي  وكوا النسيا والجلد

التييييييي ا ييييييرت  ويمييييياني ا قتصيييييياد المغربييييييي ميييييي  انحبييييياس المطيييييير واسييييييتمرار موسيييييي  الج يييييا  وا زميييييي  الصييييييحي 

ةليييييييل قطييييييياء السيييييييياح  احيييييييد الميييييييوارد ا ساسيييييييي  ل قتصييييييياد المغربيييييييي با  ييييييياف  اليييييييل ةيييييييودي الحيييييييرب فيييييييي 

الصيييييييحرا  الغربيييييييي  وتكبيييييييد جيييييييي  ا حيييييييت ل المغربيييييييي لعسييييييياعر فادحييييييي  فيييييييي ا روا  والمميييييييدات ميييييييا ةمييييييي  

ليييييييب ا زمييييييي  ا قتصيييييييادي  ر ييييييي  ال رولييييييي  المعزنيييييييي  نحيييييييو الكييييييييا  الصييييييي يوني لتميييييييويض  يييييييو  العسييييييياعر وط

 .المساةدي

 

 

 

 

 



 

  2022-3-6/  حداال

 33العدد / 

24 
 

 

 

 مسيري حايدي في الماصم  ال رنسي  دةما ألوكرانيا ورف ا للحرب

ييييييي دت الماصييييييم  ال رنسييييييي  بيييييياريس السييييييبت مسيييييييري حايييييييدي بميييييييارك  آ   األيييييييعاص دةمييييييا   24فييييييرانس

ألوكرانييييييا  يييييد ال جيييييو  الروسيييييي ورف يييييا لييييي  الحرب فيييييي  وروبيييييا . ومييييي  المقيييييرر    تيييييني  مسييييييرات  عيييييرس 

 لييييي  متييييييا ر فيييييي المجميييييوء   25نييييييا فيييييي  ك ييييير مييييي  معييييي  مدينييييي  فرنسيييييي   ميييييع توقيييييع مييييييارك  ليييييدة   وكرا

 .بحسب مصدر في اليرط 

ال جييييييييييو  الروسييييييييييي  احتيييييييييييد آ   األيييييييييييعاص فييييييييييي بيييييييييياريس بمييييييييييد ي يييييييييير السييييييييييبت ل حتجيييييييييياا ةلييييييييييل

ا ميييييي  المقييييييرر تنيييييييي  مسيييييييرات دةيييييي  ألوكرانيييييييا ن اييييييي   ييييييوا ورفييييييض  الحييييييرب فييييييي  وروبييييييا   كميييييي ألوكرانيييييييا

 .الروسي األسبوء في ةواص   وروبي  ةدي  في اليو  الماير م  ال جو 

كريميييييير و ييييييي ة ييييييو فييييييي  سييييييتاند ويييييييو يييييييوكراي   )ادةمييييييوا  وكرانيييييييا(  إحييييييدس -و و ييييييحت  لييييييي  لييييييو بيييييييل

نتجمع كيييييييل ن ايييييييي  كيييييييل المنيميييييييات التيييييييي تقييييييي  ورا  تنييييييييي   يييييييوا التجميييييييع فيييييييي الماصيييييييم  ال رنسيييييييي :  سييييييي

 ." سبوء  في باريس  و في  ل مكا  آعر  حتل يغادر بوتي   ويسحب دباباتم

ةاميييييا( اليييييول ييييييار  فيييييي المسييييييري فيميييييا ارتيييييدس  ليييييوا  الملييييي  األوكرانيييييي إليييييل  نيييييم  47و ييييييار برنيييييار  رنيييييو )

 وق يييييييييوا "  مييييييييي  الم ييييييييي  جيييييييييدا    نكيييييييييو  موجيييييييييودي   نيييييييييا  و  يييييييييا  محاطيييييييييا ب فتيييييييييات كتيييييييييب ةلي يييييييييا

 .تنب   بقراراتمو بوتي  قاتل  و  نقووا  وكرانيا    بوتي    يمك  ال "الحرب

مييييي  ج ت يييييا  قاليييييت ناتالييييييا و يييييي فرنسيييييي   وكرانيييييي  رف يييييت كيييييي  اسيييييم ا الكاميييييل لحمايييييي  ابن يييييا اليييييول بقيييييي 

فييييييي بلييييييد ا  ر يييييي  الممانيييييياي  سيييييين وز  ونحيييييي  وا قييييييو  ميييييي  وليييييي . نحيييييي  فعييييييورو  بيييييييجاةت   وةييييييزم   . 

 25ع مييييييارك  ومييييي  المقيييييرر تنييييييي  مسييييييرات دةييييي  ألوكرانييييييا فيييييي  ك ييييير مييييي  معييييي  مدينييييي  فرنسيييييي   ميييييع توقييييي

 . ل  متيا ر في المجموء  بحسب مصدر في اليرط 
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