
 

   2022-3-3  /خميسال

 31العدد / 

1 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   2022-3-3  /خميسال

 31العدد / 

2 
 

 

 

 (..)موقع مجلس النواب(8.)صرئيس مجلس النواب يستقبل السفير األميركي ❖

 (..)موقع مجلس النواب(8.)صالحلبوسي يستقبل مساعد رئيس الجمهورية اإليراني ❖

خالالالالفل احتتالالالالاأل م الالالالالرع األمالالالالي والاالالالالناعاد الحربيالالالالالة.. التاملالالالالي يالالالالدعو لو الالالالالع ر يالالالالة اسالالالالالتراتيجية  ❖

 (..)موقع مجلس النواب(9.)صح الم سسة ال سكرية واألمنيةشاملة لتطوير وتسلي

عبالالالالدا يطالالالالالب بتحقيالالالالد عاجالالالالل حالالالالي حادةالالالالة اإلعتالالالالدا  لقالالالالو   منيالالالالة علالالالال  المت الالالالا ريي  وايەد.شالالالالاخ ❖

مالالالالالي متالالالالالدربي شالالالالالركة نفالالالالالط الشالالالالالمال حالالالالالي كركالالالالالولب ويت هالالالالالد بمتاب الالالالالة الق الالالالالية لتحقيالالالالالد مطالالالالالالبه  

 (..)موقع مجلس النواب(9.)صالمشروعة وإنااحه 

 (..)الاباأل(10.)صي يتهيأ لفتح باب الترشيح لرئاسة الجمهوريَّة مجددا  البرلما ❖

الكتلالالالالالالالالة الاالالالالالالالالدرية تشالالالالالالالالدد علالالالالالالالال  وجالالالالالالالالوب إيجالالالالالالالالاد حالالالالالالالالل جالالالالالالالال ر  لمطالالالالالالالالالب مر الالالالالالالال   ❖

 (..)وكالة االنبا  ال راقية(10.)صالةفسيميا

: الجميالالالالالالع يميالالالالالالل للحالالالالالالوار االيجالالالالالالابي بالالالالالاليي االطالالالالالالار والتيالالالالالالار ل بالالالالالالور النائالالالالالالب جاسالالالالالال  الموسالالالالالالو  ❖

 الة انبا  الرا  ال ا ((..)وك11.)صاالتمة

 (..)الاباأل(11.)صطلب نيابي لوتير المالية يت لد بقانوي المواتنةالنائب حيدر حبيب:   ❖

يطالالالالالالالالب بمحاسالالالالالالالبة الكالالالالالالالا مي وابالالالالالالالو  محمالالالالالالالد القالالالالالالالدر  نائالالالالالالالب الب الالالالالالالد قالالالالالالالرار المحكمالالالالالالالة   ❖

 (..)وكالة الم لومة(12.)صرغيف

تمالالالالالالة تشالالالالالالكيل : الكتالالالالالالل مطالبالالالالالالة بالالالالالالاعفي مبالالالالالالادر  للخالالالالالالرو  مالالالالالالي ااقبالالالالالالال اللهيبالالالالالالي نائالالالالالالب ال ❖

 (..)وكالة الم لومة(12.)صالحكومة

المسالالالاللماو : وتيالالالالر الماليالالالالة ملالالالالت  بم الجالالالالة االةالالالالار السالالالاللبية الرتفالالالالا  سالالالال ر االالالالرف النائالالالالب حالالالالراس  ❖

 ((..)وكالة الم لومة13.)صالدوالر
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الكالالالالالالالا مي ي كالالالالالالالد علالالالالالالال    ميالالالالالالالة تقالالالالالالالدي   ح الالالالالالالل الخالالالالالالالدماد ل وائالالالالالالالل الشالالالالالالالهدا  والجرحالالالالالالال   ❖

 ل راقية((..)وكالة االنبا  ا14.)صوالم اقيي

(..)وكالالالالالالة 14.)صال الالالالالرام يسالالالالالل  رئاسالالالالالة مجلالالالالالس وترا  الداخليالالالالالة ال الالالالالرب إلالالالالال  سالالالالاللطنة عمالالالالالاي ❖

 االنبا  ال راقية(

 كالالالالدد ربالالالالط جميالالالالع الالالالالوتاراد بهالالالالا عبالالالالر شالالالالبكة حكوميالالالالة م منالالالالة غيالالالالر قابلالالالالة لفختالالالالرام .. مانالالالالة  ❖

 98مجلالالالالالالس الالالالالالالوترا : مشالالالالالالرو  التحالالالالالالول الرقمالالالالالالي قلالالالالالالل مالالالالالالي الت امالالالالالالل الالالالالالالورقي بنسالالالالالالبة 

 ا ((..)التور15.)ص%

الفيالالالالالالالاع واألسالالالالالالالالد يبحةالالالالالالالالاي ملالالالالالالالالف  مالالالالالالالالي الحالالالالالالالالدود بالالالالالالالاليي ال الالالالالالالالرام وسالالالالالالالالوريا ومكاححالالالالالالالالة  ❖

 (..)وكالة االنبا  ال راقية(15.)صاإلر اب 

 (..)التورا (16.)صرئيس مجلس الق ا  األعل  يستقبل مساعد الرئيس اإليراني ❖

 (..)وكالالالالالة16.)صوتيالالالالر الت لالالالالي  ي كالالالالد جا تيالالالالة الجام الالالالاد واسالالالالت داد ا للالالالالدوا  الح الالالالور  الكامالالالالل ❖

 انبا  الرا  ال ا (

 (..)الاباأل(17.)صال مل تدعو لتخايص قطع  راع ل و  اإلعاقة ❖

(..)السالالالالالومرية 17.)ص% مالالالالالي الماالالالالالارف دكالالالالالاكيي لت ييالالالالالر ال ملالالالالالة90الجبالالالالالور  يكشالالالالالف:  يالالالالالة   ❖

 نيوت(

(..)وكالالالالالالة 18.)صعراقيالالالالالا  غالالالالالادروا  وكرانيالالالالالا 13الاالالالالالحاف: سالالالالالفارتنا حالالالالالي بوخارسالالالالالد تسالالالالالتقبل  ❖

 االنبا  ال راقية(

تالالالالالالالدعو السالالالالالالال ودية الالالالالالالال  اإلحالالالالالالالرا  عالالالالالالالي عالالالالالالالراقييي  حتجالالالالالالالتته  خالالالالالالالفل  دا    يالالالالالالالأ  الحالالالالالالال  ❖

 (الفراد نيوت(..)18.)صال مر 

 (..)الاباأل(19.)ص«ةفةة  سباب  ّخرد تشريع قانوي »ال نف األسر  ❖

مليالالالالالالار دينالالالالالالار إيالالالالالالراداد ماليالالالالالالة مالالالالالالي عائالالالالالالداد الالالالالالالنفط حالالالالالالي  512برلمالالالالالالاني: اإلقلالالالالالالي  حقالالالالالالد  ❖

 (..)وكالة انبا  الرا  ال ا (19.)صشباط

 (..)قنا  الراب ة(20.)صديمقراطي الكردستاني: البيد الكرد  يس   إل  التواحدال ❖

(..)السالالالالومرية 20.)صائالالالالتفف المالالالالالكي: جهالالالالاد سياسالالالالية تحالالالالاول تالالالالدمير البلالالالالد مالالالالي خالالالالفل الحرائالالالالد ❖

 نيوت(
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: إاالالالالرار االتحالالالالاد علالالالال  ترشالالالاليح بالالالالر   االالالالالح منالالالالع التواالالالالل مهالالالالد  عبالالالالدالكري  ع الالالالو بالالالالالديمقراطي ❖

 الة االنبا  ال راقية((..)وك21.)صلحل تواحقي

دولالالالالالالة القالالالالالالانوي يكشالالالالالالف حقيقالالالالالالة وجالالالالالالود وسالالالالالالاطة قطريالالالالالالة للتقريالالالالالالب بالالالالالاليي االطالالالالالالار والتيالالالالالالار  ❖

 (..)المطلع االخبار (21.)صالادر 
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 (..)وكالة االنبا  ال راقية(22.)صالدحا  الجو  ت كد قدر  ال رام للحفا  عل  سمائە ❖

 (..)السومرية نيوت(22.)صمفرت   منية حي ميساياعتقال ستة  شخاص  طلقوا النار عل   ❖

 

 

 

 (..)الاباأل(23.)ص مر ديواني يُ يد إحيا  المبادر  التراعيَّة  ❖

مسالالالالالالال ول حالالالالالالالي كهربالالالالالالالالا  الجنالالالالالالالوب: اإلطفقالالالالالالالالاد الناريالالالالالالالة سالالالالالالالتحر  الباالالالالالالالالر  مالالالالالالالي ربالالالالالالالالع  ❖

 (الفراد نيوت(..)23.)صانتاجها

 اباأل((..)ال24.)صتح ير مي  فل الةرو  السمكيَّة والطيور النادر  ❖

التجالالالالالار  تجالالالالالر  اختبالالالالالارا للطحالالالالاليي المالالالالالوت  بالسالالالالاللة ال  ائيالالالالالة وت كالالالالالد االالالالالفحيتە للخبالالالالالات  بنسالالالالالبة  ❖

 (..)وكالة انبا  الرا  ال ا (24.)ص٪١٠٠
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 (..)دار الخلي (25.)صالس ودية والبحريي تشدداي عل  دع  السف  والتاد  لإلر اب  ❖

عبالالالالالالالالد الالالالالالالالالرتام قالالالالالالالالاع عسالالالالالالالالكر  تونسالالالالالالالالي يالالالالالالالالأمر بسالالالالالالالالجي عميالالالالالالالالد المحالالالالالالالالاميي السالالالالالالالالابد  ❖

 (رويترت(..)25.)صالكيفني

 

 

 

 

 

األمالالالالالال  المتحالالالالالالد : القاعالالالالالالد  ال تالالالالالالتال خالالالالالالار  السالالالالالاليطر  حالالالالالالي  ح انسالالالالالالتاي و عالالالالالالداد  داعالالالالالال    ❖

 (..)سبوتنيل الروسية(26.)صت اعفد 

 (سكا  نيوت عربية(..)26.)صجونسوي: لي نحارب القواد الروسية حي  وكرانيا ❖
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 ملف خاص بأخبار الحرب الروسية االوكرانية

 

 

موسالالالالكو: لالالالال  تتالالالالرل واشالالالالنطي لنالالالالا خيالالالالارا غيالالالالر طالالالالرد دبلوماسالالالالييي  مالالالالريكييي ب الالالالد طالالالالرد مو فنالالالالا مالالالالي  ❖

 (..)روسيا اليو (27.)ص مانة األم  المتحد 

(..)سالالالالالكا  نيالالالالالوت 27.)صيشالالالالالبە قنبلالالالالالة نوويالالالالالة.. حيالالالالالديو النفجالالالالالار  ائالالالالالل  الالالالالرب عااالالالالالمة  وكرانيالالالالالا ❖

 عربية(

 (..)سكا  نيوت  عربية(28.)صاحديد ونار و كيبورد ..  برت األسلحة حي حرب  وكراني ❖

 (..)سبوتنيل الروسية(28.)صموسكو: ال نرغب حي ال  ط عل  التر النوو  ❖

غالالالتو روسالالاليا ألوكرانيالالالالا: المحكمالالالة الجنائيالالالة الدوليالالالالة تبالالالد  تحقيقالالالالا حوريالالالا حالالالي جالالالالرائ  حالالالرب روسالالالاليةب  ❖

 (BBC(..)29.)صوحرار مليوي الجئ  وكراني

 (..)دار الخلي (29.)ص«يرسوي وكرانيا ت ترف بسيطر  الجي  الروسي عل  »خ ❖

مباشالالالالر: القالالالالواد الروسالالالالية تسالالالاليطر علالالالال  مدينالالالالة خيرسالالالالوي ومليالالالالوي  وكرانالالالالي حالالالالروا مالالالالي الالالالالبفد منالالالال   ❖

 (24(..)حرانس30.)صبداية ال تو
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 رئيس مجلس النواب يستقبل السفير األميركي 

 ب السالالالالالفير اسالالالالالتقبل رئالالالالاليس مجلالالالالالس النالالالالالواب محمالالالالالد الحلبوسالالالالاليب اليالالالالالو  األرب الالالالالا /موقالالالالالع مجلالالالالالس النالالالالالواب 

وجالالالالر ب خالالالالفل اللقالالالالا ب بحالالالالي ال فقالالالالاد الةنائيالالالالة بالالالاليي البلالالالالدييب .األميركالالالالي لالالالالد  ال الالالالرام السالالالاليد مالالالالاةيو تالالالالولر

والتأكيالالالالالد علالالالالال  اسالالالالالتمرار الت الالالالالاوي وحالالالالالد متبنيالالالالالاد الحالالالالالوار االسالالالالالتراتيجيب ح الالالالالف  عالالالالالي مناقشالالالالالة تطالالالالالوراد 

 األو ا  حي ال رام والمنطقة.

 

 

 

 يرانيالحلبوسي يستقبل مساعد رئيس الجمهورية اإل

اسالالالالتقبل رئالالالاليس مجلالالالالس النالالالالواب محمالالالالد الحلبوسالالالاليب اليالالالالو  األرب الالالالا ب مسالالالالاعد  رئالالالاليس  موقالالالالع مجلالالالالس النالالالالواب/

جمهوريالالالالة إيالالالالراي اإلسالالالالفمية ورئالالالاليس م سسالالالالة الشالالالالهيد وشالالالال وي الم الالالالحيي الالالالالدكتور  ميالالالالر حسالالالاليي قا الالالالي 

 ونالالالالاق  اللقالالالالا ب الالالالال   ح الالالالره رئالالالاليس م سسالالالالة الشالالالالهدا  السالالالاليد عبالالالالد اإللالالالالە النالالالالائليب.والوحالالالالد المراحالالالالد لالالالالە

مالالالال كر   التفالالالالا   المشالالالالتركة والتالالالالي ت الالالالمند عالالالالد  بنالالالالود ومالالالالواد يليالالالالاد الت الالالالاوي والشالالالالراكة بالالالاليي البلالالالالديي بمالالالالا 

يخالالالالد  ق الالالالية الشالالالالالهدا  وال الالالالحايا وعالالالالوائله . م كالالالالالدا سالالالاليادتە دعالالالال  السالالالالاللطة التشالالالالري ية لمالالالال كر  التفالالالالالا   

مالالالالة  وعمالالالالل م سسالالالالة الشالالالالهدا  وكالالالالل مالالالالا يخالالالالد   الالالال ه الشالالالالريحة وي الالالالمي حقوقهالالالالا  تةمينالالالالا  لت الالالالحياته  وخد

مالالالالالي جهتالالالالالەب تقالالالالالدَّ  مسالالالالالاعد رئالالالالاليس الجمهوريالالالالالة اإليرانالالالالالي بالتهنئالالالالالة لسالالالالاليادتە بمناسالالالالالبة إعالالالالالاد  .ل الالالالالوائله 

انتخابالالالالالە رئيسالالالالالا  لمجلالالالالالس النالالالالالواب بدورتالالالالالە الخامسالالالالالةب نالالالالالاقف  تحيالالالالالاد رئالالالالاليس الجمهوريالالالالالة السالالالالاليد إبالالالالالرا ي  

ل  رئيسالالالالي ورئالالالاليس مجلالالالالس الشالالالالور  السالالالاليد محمالالالالد بالالالالاقر قاليبالالالالاف إلالالالال  رئالالالاليس مجلالالالالس النالالالالوابب كمالالالالا حمالالالالَّ

سالالالاليادتە مسالالالالاعد  الالالالالرئيس ال الالالاليف تحياتالالالالە إلالالالال  الالالالالرئيس اإليرانالالالالي ورئالالالاليس مجلالالالالس الشالالالالور ب مقالالالالدما  شالالالالكره 

للتهنئالالالالة والالالالالدعو  الرسالالالالمية للتيالالالالار  مالالالالي رئالالالاليس مجلالالالالس الشالالالالور  والتالالالالي وعالالالالد سالالالاليادتە بتلبيتهالالالالا حالالالالي  قالالالالرب 

 وقد.
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ية  خفل احتتاأل م رع األمي والاناعاد الحربية.. التاملي يدعو لو ع ر ية استراتيج

 شاملة لتطوير وتسليح الم سسة ال سكرية واألمنية

دعالالالالا السالالالاليد ل حالالالالاك  التاملالالالالي ل النائالالالالب األول لالالالالرئيس مجلالالالالس النالالالالواب ب وتارتالالالالي  موقالالالالع مجلالالالالس النالالالالواب/

الداخليالالالالة والالالالالدحا  الالالالال  تقالالالالدي  ر يالالالالة اسالالالالتراتيجية شالالالالاملة تحالالالالدد األولويالالالالاد لتطالالالالوير الم سسالالالالة ال سالالالالكرية 

ا اي مجلالالالالالس النالالالالالواب سي الالالالالع التخاياالالالالالاد واألمنيالالالالالة حالالالالالي مجالالالالالاالد التسالالالالالليح والتالالالالالدري ب والتطالالالالالويرب م كالالالالالد 

الماليالالالالة الكاحيالالالالة لالالالالدع  التسالالالالليح والتاالالالالنيع الحربالالالالي والتكنولالالالالالوجي وبمالالالالا يسالالالاله  حالالالالي الالالالالدحا  عالالالالي حالالالالالدود 

خالالالالفل احتتالالالالاأل م الالالالرع األمالالالالي  2022ا ار  2جالالالالا   لالالالالل حالالالالي كلمالالالالة القا الالالالا اليالالالالو  األرب الالالالا  .الالالالالوطي ومقدراتالالالالە

بدورتالالالالالە ال اشالالالالالر ب والالالالالال   يقالالالالالا  علالالالالال  م الالالالالرع ب الالالالالداد الالالالالالدوليب  والالالالالالدحا  والاالالالالالناعاد الحربيالالالالالة ال راقيالالالالالة

وبح الالالالور السالالالاليد وتيالالالالر الالالالالدحا ب ورئالالالاليس  يئالالالالة التاالالالالنيع الحربالالالاليب وعالالالالدد مالالالالي السالالالالاد  اع الالالالا  مجلالالالالس 

النالالالالالوابب والرتالالالالالب ال سالالالالالكرية حالالالالالي وتارتالالالالالي الداخليالالالالالة والالالالالالدحا ب وبمشالالالالالاركة عشالالالالالراد الالالالالالدول والشالالالالالركاد 

ال مالالالالالأمي وال ملجالالالالالئ مالالالالالي االطمالالالالالا  الخارجيالالالالالة القائمالالالالالة  وقالالالالالال التاملالالالالالي : اي.المحليالالالالالة وال ربيالالالالالة وال الميالالالالالة

علالالالالال  التسالالالالاللط والنفالالالالالو  والهيمنالالالالالةب وكالالالالال لل مالالالالالي خطالالالالالر التطالالالالالرف واالر الالالالالاب اال ببنالالالالالا  م سسالالالالالة عسالالالالالكرية 

ا الجهالالالالاد االمنيالالالالة  وامنيالالالالة قويالالالالة تمتلالالالالل القالالالالدرادب والخبالالالالرادب والم الالالالداد الكاحيالالالالة للالالالالدحا  عالالالالي الالالالالوطيب داعيالالالال 

ا مالالالالا يت لالالالالد باالتاالالالالاالد الالالالال  االسالالالالتفاد  مالالالالي الخبالالالالراد المحليالالالالة واال جنبيالالالالة حالالالالي تطالالالالوير القالالالالدراد وخاواالالالال 

و جالالالالر  ع الالالالو  يالالالالأ  رئاسالالالالة مجلالالالالس النالالالالواب جولالالالالة ميدانيالالالالة داخالالالالل م الالالالرع األمالالالالي .والتقنيالالالالاد المتطالالالالور 

والالالالالالدحا  والاالالالالالالناعاد الحربيالالالالالالة لإلطالالالالالالف  علالالالالالال  التقالالالالالد  الحااالالالالالالل حالالالالالالي االسالالالالالاللحة والم الالالالالالداد ال سالالالالالالكرية 

ف المشالالالالاركة ب م تبالالالالرا  لالالالالل بالالالالالخطو  الهامالالالالة للت الالالالرف والتكنولوجيالالالالة المقدمالالالالة مالالالالي قبالالالالل الشالالالالركاد والاالالالالنو

 عل  اخر التطوراد ال المية بمجال الاناعاد ال سكرية.

عبدا يطالب بتحقيد عاجل حي حادةة اإلعتدا  لقو   منية عل  المت ا ريي مي   وايەد.شاخ

عة متدربي شركة نفط الشمال حي كركولب ويت هد بمتاب ة الق ية لتحقيد مطالبه  المشرو

 وإنااحه 

عبالالالالالدا  حمالالالالالد  وايەوبشالالالالالد  نائالالالالالب رئالالالالاليس مجلالالالالالس النالالالالالواب ال راقالالالالالي د.شالالالالالاخ  دايموقالالالالع مجلالالالالالس النالالالالالواب/ 

حادةالالالالة اإلعتالالالالدا  لقالالالالو   منيالالالالة  مالالالالا  مبنالالالال  محاح الالالالة كركالالالالول علالالالال  المت الالالالا ريي  2022/3/2اليالالالالو  األرب الالالالا  

ه ب وطالالالالالب المالالالالدنييي مالالالالي متالالالالدربي شالالالالركة نفالالالالط الشالالالالمال الالالالال يي خرجالالالالوا بت الالالالا ر  سالالالاللمية مطالالالالالبيي بحقالالالالوق

الم نيالالالالة حالالالالي الحكومالالالالة اإلتحاديالالالالة بالالالالكجرا  تحقيالالالالد عاجالالالالل والكشالالالالف عالالالالي  الجهالالالالاد قيالالالالاد  عمليالالالالاد كركالالالالول و

رئالالالاليس المجلالالالالس  عالالالالرب عالالالالي  سالالالالفە لمالالالالا جالالالالر   نائالالالالب .مفبسالالالالاد الحالالالالادي ومحاسالالالالبة المقاالالالالريي مهمالالالالا كالالالالانوا

مالالالالي إعتالالالالدا  مرحالالالالوع  مالالالالا  مبنالالالال  محاح الالالالة كركالالالالولب و كالالالالد علالالالال   ي الت الالالالا ر السالالالاللمي حالالالالد مشالالالالرو  كلفالالالالە 

الدسالالالالتورب ولالنقبالالالالل التجالالالالاوت علالالالال     مالالالالواطي حالالالالي الالالالالبفد وتحالالالالد  يالالالالة  ري الالالالة كانالالالالدلب حيمالالالالا ت هالالالالد سالالالاليادتە 

 وإنااحه  بالطرم القانونية. ت ا رييبمتاب ة الق ية لتحقيد المطالب المشروعة له ال  الم
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 البرلماي يتهيأ لفتح باب الترشيح لرئاسة الجمهوريَّة مجددا  

برلمالالالالاي األسالالالالبو  المقبالالالالل جلسالالالالة خااالالالالة إلعالالالالاد  حالالالالتح بالالالالاب الترشالالالاليح النتخالالالالاب يرتقالالالالب  ي ي قالالالالد ال الاالالالالباأل/

ة  مجالالالالددا  ب ب الالالالد  ي  االالالالدرد المحكمالالالالة االتحاديالالالالة قالالالالرارا  ب الالالالد  دسالالالالتورية قالالالالرار رئاسالالالالة  رئالالالاليس الجمهوريالالالالَّ

البرلمالالالالاي حالالالالتح بالالالالاب الترشالالالاليح  مالالالالر  ةانيالالالالة  وطالبالالالالد بالالالالأي يكالالالالوي قالالالالرار حالالالالتح بالالالالاب الترشالالالاليح مالالالالي خالالالالفل 

لبرلمالالالالاي يتحقالالالالد حيهالالالالا ناالالالالاب  الناالالالالف تائالالالالدا  واحالالالالدا   مالالالالي األع الالالالا  بحسالالالالب تاالالالالويد النالالالالواب حالالالالي جلسالالالالة ل

 ي  ي قالالالالد المجلالالالالس جلسالالالالتە بهالالالال ا الشالالالالالأي  ع الالالالو مجلالالالالس النالالالالواب  الالالالاد  السالالالالالفميوتوقالالالالع  .برلمالالالالانييي

األسالالالالالبو  المقبالالالالالل ب وبالالالالاليَّي  يَّ  النالالالالالواب المسالالالالالتقليي مسالالالالالت دوي للح الالالالالور حالالالالالي الوقالالالالالد الالالالالال   يُحالالالالالدد ل قالالالالالد 

ئيس البرلمالالالالالاي حالالالالالي تحديالالالالالد توقيالالالالالد الجلسالالالالالة ب و و الالالالالح  يَّ  األحالالالالالتاب الجلسالالالالالة ولكالالالالاليَّ األمالالالالالر متالالالالالرول لالالالالالر

السياسالالالالالالية تالالالالالالدرل  يَّ الو الالالالالالع ال يحتمالالالالالالل التالالالالالالأخير و يَّ الشالالالالالالار  محالالالالالالتقي بسالالالالالالبب الاالالالالالالراعاد السياسالالالالالالية 

بالالالدورهب قالالالال  ."وتوقالالالف ماالالالالح النالالالاس و عمالالالاله  بسالالالبب عالالالد  وجالالالود مواتنالالالة تالالالرتبط بهالالالا كةيالالالر مالالالي األمالالالور

 : إيَّ  قالالالالرار المحكمالالالالة االتحاديالالالالة  حالالالالال قالالالالرار إعالالالالاد   محمالالالالد الشالالالالمر  النائالالالالب عالالالالي ائالالالالتفف دولالالالالة القالالالالانوي

حالالالتح بالالالاب الترشالالالاليح لمناالالالب رئالالالاليس الجمهوريالالالة إلالالالال  مجلالالالس النالالالوابب وسالالالالت قد جلسالالالة للتاالالالالويد علالالال   لالالالالل 

و  الالالالاف  يَّ  موعالالالالد عقالالالالد الجلسالالالالة ."بنالالالالا   علالالالال  قالالالالرار المحكمالالالالة الالالالال   قالالالالري األمالالالالر بالالالالالمجلس ال برئاسالالالالتە

االالالالدر موعالالالالد ا عالالالالي رئاسالالالالة المجلالالالالسب وسالالالاليكوي الحكالالالال  حيهالالالالا سالالالالهف  ألنهالالالالا سالالالاليكوي مقترنالالالالا  بالتوقيتالالالالاد وي

اقترنالالالالد بالالالالال الناف تائالالالالدا  واحالالالالدا   ولالالالاليس تحقيالالالالد الةلةالالالاليي مةالالالالل مالالالالا  الالالالو حالالالالي انتخالالالالاب رئالالالاليس الجمهوريالالالالة 

و كالالالالد  يَّ  مالالالالي الممكالالالالي حالالالالل كالالالالل المشالالالالكفد بسالالالالهولة ويمكالالالالي  ."الالالالال   ياالالالال ب تحقيقالالالالە دوي اتفالالالالام سياسالالالالي

ورئالالالالاليس الالالالالالوترا  والحكومالالالالالة حالالالالالي حالالالالالال اتفالالالالالام اإلطالالالالالار التنسالالالالاليقي  ي يمالالالالالرَّ مناالالالالالب رئالالالالاليس الجمهوريالالالالالة 

 والتيار الادر ب وسيولد   ا االتفام سفسة حي تسمية المنااب .

 

 الكتلة الادرية تشدد عل  وجوب إيجاد حل ج ر  لمطالب مر   الةفسيميا

د حالالالالل جالالالال ر  شالالالالددد الكتلالالالالة الاالالالالدرية النيابيالالالالةب االرب الالالالا ب علالالالال  وجالالالالوب إيجالالالالا /وكالالالالالة االنبالالالالا  ال راقيالالالالة

و كالالالالر بيالالالالاي للكتلالالالالة  نهالالالالا  التقالالالالد عالالالالددا مالالالالي مر الالالال   الةفسالالالاليميا  لفسالالالالتما  .لمطالالالالالب مر الالالال  الةفسالالالاليميا

و وعالالالالت رئالالالاليس ."الالالالال  مطالالالالالبه  وم انالالالالاته  المت لقالالالالة بتالالالالوحير االدويالالالالة والالالالالنقص الحااالالالالل حالالالالي اكيالالالالاس الالالالالد 

ب التالالالالي مالالالالي الكتلالالالالة حسالالالالي ال الالالال ار  بتشالالالالكيل لجنالالالالة مالالالالي ااالالالالحاب االختاالالالالاص حالالالالي الكتلالالالالة لمتاب الالالالة المطالالالالال 

شالالالالأنها ايجالالالالاد الحلالالالالول الج ريالالالالة لمشالالالالاكله  والتالالالالي ا مهالالالالا تالالالالوحير اكيالالالالاس الالالالالد  وتيالالالالاد  مراكالالالالت ماالالالالرف الالالالالد  

حالالالالي المحاح الالالالاد والمنالالالالاطد  اد الكةاحالالالالة السالالالالكانيةب ا الالالالاحة الالالالال  اتخالالالالا  التالالالالدابير الفتمالالالالة لم الجالالالالة المر الالالال  

 بالتنسيد مع وتار  الاحة والجهاد الم نية .
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 : الجميع يميل للحوار االيجابي بيي االطار والتيار ل بور االتمةسو  النائب جاس  المو

اكالالالالد النائالالالالالب عالالالالي دولالالالالالة القالالالالانوي جاسالالالال  الموسالالالالالو  ب االرب الالالالا  ب اي الواقالالالالالع  /وكالالالالالة انبالالالالا  الالالالالالرا  ال الالالالا 

وشالالالدد الموسالالالو    علالالال  الكتالالالالل . السياسالالالي الحالالالالي يتطلالالالب عمليالالالة التواحالالالالد علالالال  تشالالالكيل الحكومالالالة المقبلالالالالة

لماالالالاللحة ال امالالالالة علالالالال  الماالالالاللحة الخااالالالالة مالالالالي خالالالالفل التواحالالالالد علالالالال  الم الالالالي بتواحالالالالد السياسالالالالية ت ليالالالالب ا

سالالالالريع   ب مبينالالالالا انالالالالە    لالالالاليس مالالالالي ماالالالاللحة المالالالالواطي والالالالالبفد التتمالالالالد بالالالالالقراراد وخلالالالالد الفو الالالال  حالالالالي 

وا الالالالاف اي   الجميالالالالالع يميالالالالالل الالالالال  الحالالالالالوار االيجالالالالالابي بالالالاليي االطالالالالالار التنسالالالالاليقي والتيالالالالالار ." عمالالالالو  الالالالالالبفد

حاليالالالالالة   ب مشالالالالاليرا الالالالالال  اي   القالالالالالو  السياسالالالالالية قالالالالالادر  علالالالالال  عبالالالالالور االتمالالالالالة الاالالالالالدر  ل بالالالالالور االتمالالالالالة ال

 السياسية مي خفل تشكيل الحكومة والتواحد عليها  .

 

 طلب نيابي لوتير المالية يت لد بقانوي المواتنةالنائب حيدر حبيب: 

رو  قالالالالانوي حالالالدد النائالالالالب عالالالي كتلالالالالة امتالالالداد حيالالالالدر حبيالالالبب االرب الالالا ب المسالالالالار القالالالانوني الرسالالالالال مشالالال  الاالالالباأل/

الالالالال  مجلالالالالس النالالالالوابب حيمالالالالا  كالالالالد  ي المطالبالالالالاد البرلمانيالالالالة لالالالالوتير الماليالالالالة  2022المواتنالالالالة االتحاديالالالالة ل الالالالا  

وقالالالال النائالالالب عالالالي كتلالالالة  .علالالالي عبالالالد االميالالالر عالالالفو  بارسالالالال المواتنالالالة امالالالر يقتاالالالر علالالال  االطالالالف  عليهالالالا حقالالالط

ال المواتنالالالالالة ال امالالالالالة ل الالالالالا  امتالالالالالداد النيابيالالالالالة حيالالالالالدر حبيالالالالالب إي  الحكومالالالالالة االي لالالالالاليس مالالالالالي االالالالالفحياتها ارسالالالالال 

و شالالالالالار الالالالالال   ي ." ب مبينالالالالالا  ي  المواتنالالالالالة  الالالالالي الر يالالالالالة الماليالالالالالة واالقتاالالالالالادية للحكومالالالالالة المقبلالالالالالة2022

 ب الالالالع النالالالالواب طالالالالالبوا وتيالالالالر الماليالالالالة باالسالالالالرا  حالالالالي ارسالالالالال المواتنالالالالة الالالالال  مجلالالالالس النالالالالوابب لكالالالالي لالالالاليس 

لمواتنالالالالةب بشالالالالكل غيالالالالر رسالالالالميب و  الالالالاف  ي  ارسالالالالال ا."للتاالالالالويد عليهالالالالا او مناقشالالالالتها وإنمالالالالا لفطالالالالف  حقالالالالط

لفطالالالالف  عليهالالالالا مالالالالي قبالالالالالل اع الالالالا  البرلمالالالالاي سيسالالالالالاعد بتسالالالالريع عمليالالالالة التاالالالالالويد عليهالالالالاب حالالالالال تشالالالالالكيل 

 الحكومة المقبلة واالتفام عل  ت ديفتها .
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 يطالب بمحاسبة الكا مي وابو رغيف محمد القدر  نائبالب د قرار المحكمة  

فف دول القالالالالالانوي محمالالالالالد حسالالالالي القالالالالالدر ب األرب الالالالالا ب بمحاسالالالالالبة طالالالالالالب النائالالالالالب عالالالالي ائالالالالالت وكالالالالالة الم لومالالالالالة/

رئالالالاليس مجلالالالالس الالالالالوترا ب وم سالالالالس لجنالالالالة فمكاححالالالالة الفسالالالالادلب ماالالالالطف  الكالالالالا ميب ورئالالالاليس اللجنالالالالة  حمالالالالد 

وقالالالالالال القالالالالالدر  إي فقالالالالالرار . بالالالالالو رغيالالالالالفب و لالالالالالل عقالالالالالب قالالالالالرار المحكمالالالالالة االتحاديالالالالالة ال ليالالالالالا ب الالالالالد  شالالالالالرعيتها

 بالالالالو رغيالالالالف االالالالدر متالالالالأخرا بسالالالالبب االنتهاكالالالالاد الكبيالالالالر   المحكمالالالالة االتحاديالالالالة ب الالالالد  شالالالالرعية ودسالالالالتورية لجنالالالالة

و  الالالالافب  ي فقالالالالرار المحكمالالالالة االتحاديالالالالة كالالالالاي مالالالالي .”التالالالالي ارتكبتهالالالالا تلالالالالل اللجنالالالالة بحالالالالد الشالالالال ب ال راقالالالالي

المفتالالالالرع  ي يالالالالت  منالالالال  اللح الالالالة األولالالالال  التالالالالي طالالالالوم  بالالالالو رغيالالالالف محكمالالالالة اسالالالالتئناف الكالالالالر لب مبينالالالالالا اي 

و و الالالالح النائالالالالب عالالالالي .”إدارتالالالالە للحكومالالالالة الحاليالالالالة فالكالالالالا مي لديالالالالە  فالالالالواد كبيالالالالر  وخروقالالالالاد دسالالالالتورية حالالالالي

ائالالالالتفف دولالالالالة القالالالالانوي  ي فب الالالالد قالالالالرار المحكمالالالالة االتحاديالالالالة يجالالالالب محاسالالالالبة رئالالالاليس اللجنالالالالة احمالالالالد ابالالالالو رغيالالالالف 

 والكا مي باعتباره الم سس للجنة وحد القانويل.

 

 : الكتل مطالبة باعفي مبادر  للخرو  مي اتمة تشكيل الحكومة اقبال اللهيبي نائبال

طالبالالالالد ع الالالالالو مجلالالالالس النالالالالالواب اقبالالالالال اللهيبالالالالاليب األرب الالالالا ب بمبالالالالالادر  سياسالالالالية يمكالالالالالي اي  /لالالالالة الم لومالالالالالةوكا

وقالالالالالد اللهيبالالالالي حالالالالي بيالالالالاي إي فرئاسالالالالة مجلالالالالس .تحالالالالل اتمالالالالة تشالالالالكيل الحكومالالالالة المسالالالالتمر  علالالالال  مالالالالد  اشالالالالهر

النالالالالواب والقالالالالاد  السياسالالالالييي مالالالالدعوييي الالالالال  االسالالالالرا  بشالالالالكيل الحكومةبمشالالالالير   الالالالال  اي تالالالالأخير تشالالالالكيلها قالالالالد 

وتكالالالالالرار تطبيالالالالالد  21/1واسالالالالالتمرار ال مالالالالالل بن الالالالالا   2022 د  الالالالالال  خلالالالالالو ال الالالالالرام مالالالالالي قالالالالالانوي مواتنالالالالالة يالالالالال 

وا الالالالاحد فاننالالالالا اليالالالالو  بحاجالالالالة إلالالالال  مبالالالالادر  مهمالالالالة جالالالالدا لو الالالالع حلالالالالول .”حتالالالال  ال الالالالا  المقبالالالالل 2021مواتنالالالالة 

نب الالالد بهالالالا ال الالالرام عالالالي التجا بالالالاد والاالالالراعاد وت طيالالالل امالالالور المالالالواطي وجميالالالع االمالالالور التالالالي تقلالالالد الشالالال ب 

 اقيل. ال ر
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المسلماو : وتير المالية ملت  بم الجة االةار السلبية الرتفا  س ر ارف  النائب حراس 

 الدوالر 

اكالالالالد النائالالالالب عالالالالي ائالالالالتفف دولالالالالة القالالالالانوي حالالالالراس المسالالالاللماو ب اي وتيالالالالر الماليالالالالة ملالالالالت   وكالالالالالة الم لومالالالالة/

وقالالالالال المسالالالاللماو  .الالالالالدوالرباتخالالالالا  إجالالالالرا اد عاجلالالالالة لم الجالالالالة اال الالالالرار التالالالالي  حالالالالدةها ارتفالالالالا  سالالالال ر االالالالرف 

اي فائالالالالتفف دولالالالالة القالالالالانوي قالالالالد بالالالاليي حالالالالي اكةالالالالر مالالالالي مالالالالر  ا الالالالرار ارتفالالالالا  سالالالال ر االالالالرف الالالالالدوالر علالالالال  

المالالالالالالواطيب كمالالالالالالا رحالالالالالالع التاالالالالالالويد علالالالالالال  رحالالالالالالع سالالالالالال ر الاالالالالالالرف بسالالالالالالبب مخلفاتالالالالالالە علالالالالالال  الواقالالالالالالع 

و  الالالالاف اي فسالالالال ر االالالالرف الالالالالدوالر وب الالالالد مالالالالرور سالالالالنة علالالالال  ارتفاعالالالالەب تبالالالاليي لالالالالب ع الكتالالالالل .”الم يشالالالالي

مالالالا خلفالالالە مالالالي ا الالالرار كبيالالالر  علالالال  المالالالواطيلب الحتالالالا الالالال  اي فوتيالالالر الماليالالالة وب الالالد اي قالالالد  شالالالرحا السياسالالالية 

عالالالالي الو الالالالع المالالالالالي للالالالالبفد حالالالالأي الكتالالالالل السياسالالالالية طالبتالالالالە بم الجالالالالة االةالالالالار السالالالاللبية المرتبالالالالة علالالالال   الالالال ا 

وبالالالاليي اي ف ع الالالالا  البرلمالالالالاي  لتمالالالالوا وتيالالالالر الماليالالالالة بتقالالالالدي  دراسالالالالة خالالالالفل  سالالالالبوعيي تت الالالالمي .”االرتفالالالالا 

لحلالالالالالول لف الالالالالرار السالالالالاللبية التالالالالالي لحقالالالالالد بالالالالالالمواطي والشالالالالالرائح الفقيالالالالالر ب علالالالالال  اي يقالالالالالو  بالالالالالدع  البطاقالالالالالة ا

التموينيالالالالالة وشالالالالالبكة لحمايالالالالالة االجتماعيالالالالالة وتيالالالالالاد  رواتبهالالالالالا ومالالالالالنح قالالالالالروع لتشالالالالال يل الشالالالالالباب مالالالالالي دوي    

 حوائد وم الجة االةار السلبية األخر ل. 
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 اد ل وائل الشهدا  والجرح  والم اقييالكا مي ي كد عل    مية تقدي   ح ل الخدم

 كالالالالد رئالالالاليس الالالالالوترا  ماالالالالطف  الكالالالالا ميب اليالالالالو  األرب الالالالا ب علالالالال    ميالالالالة تقالالالالدي   وكالالالالالة االنبالالالالا  ال راقيالالالالة/

وقالالالالال المكتالالالالب اإلعفمالالالالي لالالالالرئيس الالالالالوترا  حالالالالالي . ح الالالالل الخالالالالدماد ل وائالالالالل الشالالالالهدا  والجرحالالالال  والم الالالالاقيي

اليالالالالالالو  األرب الالالالالالا ب مسالالالالالالاعد رئالالالالالاليس  بيالالالالالالاي اي  رئالالالالالاليس مجلالالالالالالس الالالالالالالوترا  ماالالالالالالطف  الكالالالالالالا مي اسالالالالالالتقبلب

الجمهوريالالالالالالة اإلسالالالالالالفمية اإليرانيالالالالالالة ورئالالالالالاليس م سسالالالالالالة الشالالالالالالهدا  والم الالالالالالحيي  ميالالالالالالر حسالالالالالاليي قا الالالالالالي تاد  

وا الالالالالاف اي  قا الالالالالي تاد  ابلالالالالالج تحيالالالالالاد رئالالالالاليس الجمهوريالالالالالة اإلسالالالالالفمية ." اشالالالالالمي والوحالالالالالد المراحالالالالالد لالالالالالە

الكالالالالالا ميب وتطلالالالالالع اإليرانيالالالالالة إبالالالالالرا ي  رئيسالالالالالي والنائالالالالالب األول لالالالالالرئيس الجمهوريالالالالالة محمالالالالالد مخبالالالالالر إلالالالالال  

الحكومالالالالة اإليرانيالالالالة إلالالالال  تطالالالالوير ال فقالالالالاد الةنائيالالالالة بالالالاليي البلالالالالدييب وإلالالالال  المتيالالالالد مالالالالي الت الالالالاوي المشالالالالترل حالالالالي 

ورحالالالالب ."مختلالالالالف المجالالالالاالدب وبمالالالالا يحقالالالالد ماالالالالالح الشالالالال بيي الجالالالالاريي وتطل الالالالاته  حالالالالي االتد الالالالار والتنميالالالالة

مختلالالالالالف المسالالالالالتوياد  الكالالالالالا مي بالوحالالالالالد ال الالالالاليفب و كالالالالالد علالالالالال     ميالالالالالة تنميالالالالالة الت الالالالالاوي الةنالالالالالائي علالالالالال 

واطلالالالالع الكالالالالا مي بكيجالالالالات علالالالال  تجربالالالالة م سسالالالالة الشالالالالهدا  حالالالالي الجمهوريالالالالة اإلسالالالالفمية اإليرانيالالالالةب ."والاالالالال د

م كالالالالدا علالالالال     ميالالالالة تقالالالالدي   ح الالالالل الخالالالالدماد ل وائالالالالل الشالالالالهدا  والجرحالالالال  والم الالالالاقييب الالالالال يي قالالالالدموا  غلالالالال  

 ما لديه  ألجل الوطي و مي المواطي .

 لداخلية ال رب إل  سلطنة عمايال رام يسل  رئاسة مجلس وترا  ا

سالالالالل  وتيالالالالر الداخليالالالالة عةمالالالالاي ال الالالالانميب االرب الالالالا ب رئاسالالالالة مجلالالالالس وترا  الداخليالالالالة  وكالالالالالة االنبالالالالا  ال راقيالالالالة/

وقالالالالال المكتالالالالب االعفمالالالالي لالالالالوتير الداخليالالالالة حالالالالي بيالالالالاي إنالالالالە  ب الالالالد .ال الالالالرب الالالالال  وتار  داخليالالالالة سالالالاللطنة عمالالالالاي

لمجلالالالالالالس وترا  الداخليالالالالالالة ال الالالالالالرب حالالالالالالي جمهوريالالالالالالة  اإلدار  الناجحالالالالالالة العمالالالالالالال الالالالالالالدور  الةامنالالالالالالة والةفةالالالالالاليي

تالالالالالالونسب سالالالالالاللمد وتار  الداخليالالالالالالة متمةلالالالالالالة بالالالالالالالوتير عةمالالالالالالاي ال الالالالالالانميب إدار   عمالالالالالالال الجلسالالالالالالة التاسالالالالالال ة 

و  الالالالاحدب  ي   لالالالالل جالالالالا  خالالالالفل انطالالالالفم ح اليالالالالاد الالالالالدور  ."والةفةالالالاليي الالالالال  ن يرتهالالالالا حالالالالي سالالالاللطة عمالالالالاي

األرب الالالالالا ب تحالالالالالد رعايالالالالالة الالالالالالرئيس التونسالالالالالي  التاسالالالالال ة والةفةالالالالاليي لمجلالالالالالس وترا  الداخليالالالالالة ال الالالالالربب اليالالالالالو 

قالالاليس بالالالي سالالالال يّد وبح الالالور وترا  الداخليالالالة حالالالالي الالالالدول ال ربيالالالةب ووحالالالالود  منيالالالة رحي الالالةب إ الالالالاحة إلالالال  ممةلالالالاليي 

عالالالالي جام الالالالة الالالالالدول ال ربيالالالالةب ومجلالالالالس الت الالالالاوي لالالالالدول الخلالالالالي  ال ربيالالالالةب واتحالالالالاد الم الالالالرب ال ربالالالاليب واالتحالالالالاد 

ة )اإلنتربالالالالول(ب ومكتالالالالب األمالالالال  المتحالالالالد  لمكاححالالالالة اإلر الالالالابب األوروبالالالاليب والمن مالالالالة الدوليالالالالة للشالالالالرطة الجنائيالالالال 

ومكتالالالالب األمالالالال  المتحالالالالد  الم نالالالالي بالمخالالالالدراد والجريمالالالالةب ومن مالالالالة اليوروبالالالالولب ومشالالالالرو  مكاححالالالالة اإلر الالالالاب 

حالالالالي منطقالالالالة الشالالالالرم األوسالالالالط وشالالالالمال  حريقيالالالالاب وجام الالالالة نالالالالايف ال ربيالالالالة لل لالالالالو  األمنيالالالالة واالتحالالالالاد الريا الالالالي 

 ال ربي للشرطة .
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جميع الوتاراد بها عبر شبكة حكومية م منة غير قابلة لفخترام .. مانة مجلس   كدد ربط

  %98الوترا : مشرو  التحول الرقمي قلل مي الت امل الورقي بنسبة 

 

اعلنالالالالدم االمانالالالالة ال امالالالالة لمجلالالالالس الالالالالوترا  اي مشالالالالرو  التحالالالالول الرقمالالالالي قلالالالالل مالالالالي الت امالالالالل الالالالالورقي  الالالالالتورا /

ئالالالالةب وحيمالالالالا اكالالالالدد ربالالالالط جميالالالالع الالالالالوتاراد بهالالالالا عبالالالالر شالالالالبكة حكوميالالالالة بالم 98بالالالاليي دوائالالالالر الدولالالالالة بنسالالالالبة 

وقالالالال المتحالالالدي .م منالالالة غيالالالر قابلالالالة لفختالالالرامب اشالالالارد الالالال  ال مالالالل علالالال  ج الالالل بطاقالالالة التلقالالاليح م تمالالالد  دوليالالالا

باسالالالال  االمانالالالالة ال امالالالالة لمجلالالالالس الالالالالوترا  حيالالالالدر مجيالالالالدل: اي االمانالالالالة ال امالالالالة لمجلالالالالس الالالالالوترا  حققالالالالد انجالالالالاتا 

قمالالالاليب كمرحلالالالالة اولالالالال  حولالالالالد بريالالالالد ا حالالالالي الت امالالالالل مالالالالا بالالالاليي الالالالالدوائر الالالالال  ن الالالالا  كبيالالالالرا بمشالالالالرو  التحالالالالول الر

االتمتالالالةب الحتالالالا الالالالال  اي البريالالالد يالالالت  تداولالالالالە بالالاليي دوائر الالالا ودوائالالالالر الدولالالالة الكترونيالالالا والت امالالالالل الالالالورقي انتهالالالال  

بالمئالالالالالة والت امالالالالالل المتبقالالالالالي بقالالالالالي حقالالالالالط للحالالالالالاالد الخااالالالالالة وال اجلالالالالالة السرية.وا الالالالالاف: اي  نالالالالالال  98بنسالالالالالبة 

ادار  الوةالالالالائد االلكترونيالالالالة الالالالال   تالالالال  ربالالالالط االمانالالالالة ال امالالالالة بجميالالالالع الالالالالوتاراد عبالالالالر شالالالالبكة حكوميالالالالة برنالالالالام  

م منالالالالة غيالالالالر قابلالالالالة لفختالالالالرامب م كالالالالدا انالالالالە يالالالالت  تالالالالداول الوةالالالالائد الرسالالالالمية االي حيمالالالالا بالالالاليي االمانالالالالة ال امالالالالة 

ب  والالالالالالوتاراد الكترونيا.واشالالالالالار الالالالالال  اي  الالالالال ا البرنالالالالالام   سالالالالاله  بسالالالالالرعة واالالالالالول الوةالالالالالائد وعالالالالالد  تاخر الالالالالا

مبينالالالالا اي المرحلالالالالة الةانيالالالالة مالالالالي مشالالالالرو  التحالالالالول الرقمالالالالي تت الالالالمي عمليالالالالة ربالالالالط االمانالالالالة مالالالالع الجهالالالالاد غيالالالالر 

 المرتبطة بوتاراد والمحاح اد حيي وال لمراحل متقدمة اي ا.

 الفياع واألسد يبحةاي ملف  مي الحدود بيي ال رام وسوريا ومكاححة اإلر اب 

شالالالالد الشالالالال بي حالالالالالح الفيالالالالاع مالالالالع الالالالالرئيس السالالالالور  بشالالالالار بحالالالالي رئالالالاليس  يئالالالالة الح وكالالالالالة االنبالالالالا  ال راقيالالالالة/

و كالالالر بيالالالاي لرئاسالالالة  .األسالالالدب اليالالالو  األرب الالالا ب ملالالالف  مالالالي الحالالالدود بالالاليي ال الالالرام وسالالالوريا ومكاححالالالة اإلر الالالاب 

الجمهوريالالالالة السالالالالالورية  ي  الالالالالرئيس السالالالالالور  بشالالالالار األسالالالالالد اسالالالالتقبل رئالالالالاليس  يئالالالالة الحشالالالالالد الشالالالال بي حالالالالالالح 

االد الت الالالالالاوي القالالالالالائ  بالالالالاليي البلالالالالالدييب وخاواالالالالالا  و  الالالالالاف البيالالالالالايب  نالالالالالە  تمالالالالالد مناقشالالالالالة مجالالالالال ."الفيالالالالالاع

الموا الالالاليع األمنيالالالالة المشالالالالتركة والتالالالالي تت لالالالالد ب الالالالبط الحالالالالدود ومكاححالالالالة التن يمالالالالاد اإلر ابيالالالالة المتواجالالالالد  حالالالالي 

و شالالالالار الالالالال   نالالالالە  تالالالال  التأكيالالالالد علالالالال    ميالالالالة تكةيالالالالف الجهالالالالود حالالالالي مواجهالالالالة محالالالالاوالد إعالالالالاد  ."تلالالالالل المنطقالالالالة

تقرار الالالالال   حر الالالالالە الجيشالالالالالاي ال راقالالالالالي والسالالالالالور  علالالالالال  إحيالالالالا   الالالالال ه التن يمالالالالالادب وال الالالالالود  ل الالالالالرب االسالالالالال 

 طرحي الحدود  حسب نص البياي.
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 رئيس مجلس الق ا  األعل  يستقبل مساعد الرئيس اإليراني 

بحالالالالي  رئالالالاليس مجلالالالالس الق الالالالا  األعلالالالال  القا الالالالي الالالالالدكتور حالالالالائد تيالالالالدايب امالالالالس األرب الالالالا ب مالالالالع  الالالالالتورا /

ميالالالالر حسالالالاليي قا الالالاليب اإلشالالالالكالياد القانونيالالالالة إلكمالالالالال مسالالالالاعد الالالالالرئيس اإليرانالالالالي ورئالالالاليس م سسالالالالة الشالالالالهدا   

م الالالالامفد عوائالالالالل الشالالالالهدا .و كر بيالالالالاي لمجلالالالالس الق الالالالا  األعلالالالال  تلقتالالالالە »الالالالالتورا  :  يَّ »رئالالالاليس مجلالالالالس 

الق الالالالالا  األعلالالالالال  القا الالالالالي حالالالالالائد تيالالالالالدايب اسالالالالالتقبل مسالالالالالاعد رئالالالالاليس جمهوريالالالالالة إيالالالالالراي اإلسالالالالالفمية ورئالالالالاليس 

كمالالالالا ح الالالالر اللقالالالالا  رئالالالاليس م سسالالالالة الشالالالالهدا   م سسالالالالة الشالالالالهدا   ميالالالالر حسالالالاليي قا الالالالي والوحالالالالد المراحالالالالد لالالالالەب

حالالالالي ال الالالالرام عبالالالالد االلالالالالە النائلي .و  الالالالاف البيالالالالايب  ي »الجالالالالانبيي بحةالالالالا اإلشالالالالكالياد القانونيالالالالة حالالالالي إكمالالالالال 

 م امفد عوائل الشهدا  .

 

 وتير الت لي  ي كد جا تية الجام اد واست داد ا للدوا  الح ور  الكامل 

لالالالي  ال الالالالي والبحالالالالي ال لمالالالي نبيالالالل كالالالالا   عبالالالد الاالالالاحبب جا تيالالالالة  كالالالد وتيالالالالر الت  وكالالالالة انبالالالا  الالالالالرا  ال الالالا /

جالالالالالا   لالالالالالل .2023/2022الجام الالالالالاد واسالالالالالت داد ا للالالالالالدوا  الح الالالالالور  الكامالالالالالل حالالالالالي ال امالدراسالالالالالي القالالالالالاد  

خالالالالالفل تر سالالالالالە اجتماعالالالالالا ل الالالالالدد مالالالالالي المالالالالالفل المتقالالالالالد   الالالالال  مستشالالالالالار الالالالالالوتار  ورئالالالالاليس جهالالالالالات اإلشالالالالالراف 

تخطيط والبحالالالالالي والتطالالالالالوير والب ةالالالالالاد وال فقالالالالالاد الةقاحيالالالالالة والتقالالالالالوي  ال لمالالالالالي ومالالالالالدير  دوائالالالالالر الدراسالالالالالاتوال

والت لالالالالي  الجالالالالام ي األ لالالالاليب حيالالالالي سالالالاللط ال الالالالو  علالالالال  جملالالالالة مالالالالي مشالالالالاريع القالالالالراراد المت لقةبالدراسالالالالاد 

األوليالالالالالة وال ليالالالالالا ووجالالالالالە بمفاتحالالالالالة اللجنالالالالالة ال ليالالالالالا للاالالالالالحة والسالالالالالفمة الوطنيالالالالالة بشالالالالالأي جا تيالالالالالة واسالالالالالت داد 

حالالالالي ال الالالالا  الدراسالالالالي المقبالالالالل مالالالالع اإلحالالالالاد  مالالالالي التقانالالالالاد الت ليميالالالالة  الجام الالالالاد كاحالالالالة للالالالالدوا  الح الالالالوريالكامل

وشالالالالالدد وتيالالالالالر الت لالالالالالي  علالالالالال   الالالالالرور  التكامالالالالالل والتالالالالالتا  السالالالالالياقاد .الحديةالالالالالة وتو يفهالالالالالا بالشالالالالالكل المناسالالالالالب 

القانونيالالالالالة التالالالالالي تحالالالالالدد ا التشالالالالالري اد والت ليمالالالالالاد الناحالالالالال   حالالالالالي م الجالالالالالة الحالالالالالاالد حيالجام الالالالالاد والكليالالالالالاد 

سالالالالوا  وتكةيالالالالف عمالالالالل اللجالالالالاي المختاالالالالة حالالالالي جهالالالالات االشالالالالراف والتقالالالالوي   الحكوميالالالالة واأل ليالالالالة علالالالال  حالالالالد

ال لمالالالالالي حالالالالالي مجالالالالالال التقييمالشالالالالالامل للم سسالالالالالاد و ن متهالالالالالا الدراسالالالالالية والبيئالالالالالة الجام يالالالالالة ومت لقاتهالالالالالا مالالالالالي 

و كالالالالالد .البنالالالالال  التحتيالالالالالة ومسالالالالالتو  األدا  ال لمالالالالالي واإلدار  ومتاب الالالالالة مسارالدراسالالالالالاد المسالالالالالائية حالالالالالي الجام الالالالالاد 

لالالالالالف الترقيالالالالالاد ال لميالالالالالة حالالالالالي الجام الالالالالاد والكليالالالالالاد اال ليالالالالالة ومراعالالالالالا  السالالالالالياقاد خالالالالالفل االجتمالالالالالا    ميالالالالالة م

 ال لمية والقانونية حي القراراد التيتتخ  ا مجالس الجام اد به ا الشأي.

 

 

 

 

 



 

   2022-3-3  /خميسال

 31العدد / 

17 
 

 

 

 ال مل تدعو لتخايص قطع  راع ل و  اإلعاقة 

احمالالالالد  الالالالالاد  قالالالالال رئالالالاليس  يئالالالالة رعايالالالالة  و  اإلعاقالالالالالة واالحتياجالالالالاد الخااالالالالة حالالالالي وتار  ال مالالالالل  الاالالالالباأل/

بنيالالالالالە  :  إي  الهيئالالالالالة حاتحالالالالالد  االالالالالندوم اإلسالالالالالكاي لتحديالالالالالد نسالالالالالبة مالالالالالي قالالالالالروع اإلسالالالالالكاي ل شالالالالالخاص مالالالالالي 

 و  اإلعاقالالالالالة و لالالالالالل  الالالالالمي سياسالالالالالة التمكالالالالاليي االقتاالالالالالاد   ل شالالالالالخاص مالالالالالي  و  اإلعاقالالالالالةب مو الالالالالالحا   ي 

  كةالالالر مالالالي مليالالالوي وناالالالف مليالالالوي م الالالام موجالالالود بالالالال رام و الالال  حئالالالة كبيالالالر  تسالالالتحد ال نايالالالة واال تمالالالا  مالالالي 

  ."قبل الجهاد الحكومية وقد نص القانوي عل   ماي حد السكي له 

و  الالالالالالاف بنيالالالالالالە  ي  الهيئالالالالالالة طالبالالالالالالد وتار  اإلسالالالالالالكاي والحكومالالالالالالاد المحليالالالالالالة حالالالالالالي ب الالالالالالداد والمحاح الالالالالالاد 

بتخاالالالاليص قطالالالالع  راع  ل شالالالالخاص مالالالالي  و  اإلعاقالالالالةب  ح الالالالف  عالالالالي تخاالالالاليص قط الالالالة  رع لكالالالالل قسالالالال  مالالالالي 

تليالالالالد باسالالالالتقبال األشالالالالخاص  و  اإلعاقالالالالة ب مشالالالاليرا  إلالالالال   ي  قسالالالالا  الهيئالالالالة حالالالالي المحاح الالالالاد إلنشالالالالا  بنايالالالالة 

 لالالالالالف متقالالالالالد  خالالالالالفل األسالالالالالبوعيي  30 عالالالالالدد المتقالالالالالدميي للحاالالالالالول علالالالالال  الهويالالالالالة الت ريفيالالالالالة تجالالالالالاوت الالالالالالال 

الما الالالالالييي  . وبالالالالاليي رئالالالالاليس الهيئالالالالالة  ي  الالالالالالوتار  سالالالالالتخاطب األمانالالالالالة ال امالالالالالة لمجلالالالالالس الالالالالالوترا  إلمكانيالالالالالة 

ديي مالالالالالي  و  اإلعاقالالالالالة ب مو الالالالالحا   ي  مسالالالالالألة االالالالالرف إطفالالالالالا  المبالالالالالالج المترتبالالالالالة ب مالالالالالة ب الالالالالع المسالالالالالتفي

( ت تمالالالالالد علالالالالال  تالالالالالوحر التخاياالالالالالاد الماليالالالالالة الكاحيالالالالالة و ي الهيئالالالالالة  2019-2020المبالالالالالالج المتراكمالالالالالة ل الالالالالامي)

 تس   جا د  لتنفي  باقي حقراد قانوي  و  اإلعاقة لمنحه  جميع حقوقه  التي كفلها القانوي .

 ي لت يير ال ملة % مي الماارف دكاكي90الجبور  يكشف:   ية  

% 90كشالالالالالف رئالالالالاليس اللجنالالالالالة الماليالالالالالة النيابيالالالالالة السالالالالالابقة  يالالالالالة  الجبالالالالالور ب األرب الالالالالا ب  ي  السالالالالالومرية نيالالالالالوت/

تريليونالالالالاد  9مالالالي الماالالالارف عبالالالالار  عالالالي دكالالالاكيي لت ييالالالالر ال ملالالالةب حيمالالالا  شالالالالار الالالال   ي ال الالالرام يخسالالالالر سالالالنويا  

لبرنالالالام   علنالالالا   الالالال   تبةالالالە وقالالالال الجبالالالور  خالالالفل حديةالالالە .دينالالالار بسالالالبب عالالالد  السالالاليطر  علالالال  ب الالالع المناحالالال 

السالالالالالومريةب إي  مو الالالالالو  سالالالالال ر الاالالالالالرف حيالالالالالە متايالالالالالداد سياسالالالالالية بحتالالالالالة و الالالالالو قالالالالالرار حكالالالالالومي ب طالالالالالا  

سياسالالالالالي ب مو الالالالالحا   ي  وتيالالالالالر الماليالالالالالة االالالالالاحب المقتالالالالالرأل واقتراحالالالالالە بسالالالالالبب وجالالالالالود  تمالالالالالة ولالالالالاليس مالالالالالي 

يكالالالالوي  و  الالالالاف  كالالالالاي الخيالالالالار المتالالالالاأل حالالالالي حينهالالالالا وكالالالالاي شالالالالر ال بالالالالد منالالالالە ب م كالالالالدا   نالالالالە  يجالالالالب  ي."حالالالالرا 

ولفالالالالالد الجبالالالالالور  الالالالالال   ي  المالالالالالواد ال  ائيالالالالالة مرتبطالالالالالة ببوراالالالالالة ."سالالالالال ر الاالالالالالرف لالالالالاليس بقالالالالالرار حكالالالالالومي

الالالالال   لالالاللب قالالالالال ."عالميالالالة ب م تبالالالالرا   ي  و الالالع اللالالالالو  علالالال  الماليالالالالة دوي الالالالوتاراد األخالالالالر  حيالالالە قاالالالالر ن الالالر

% مالالالالالي الماالالالالالارف عبالالالالالار  عالالالالالي دكالالالالالاكيي لت ييالالالالالر ال ملالالالالالة ب مشالالالالاليرا  الالالالالال   ي ال الالالالالرام 90الجبالالالالالور ب إي  

 تريليوناد دينار بسبب عد  السيطر  عل  ب ع المناح  . 9خسر سنويا   ي
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 عراقيا  غادروا  وكرانيا 13الاحاف: سفارتنا حي بوخارسد تستقبل 

 كالالالالد المتحالالالالدي باسالالالال  وتار  الخارجيالالالالةب  حمالالالالد الاالالالالّحافب االرب الالالالا ب  ي السالالالالفار   وكالالالالالة االنبالالالالا  ال راقيالالالالة/ 

وقالالالالال الاالالالالحافب حالالالالي بيالالالالاي إي  سالالالالفار  .عراقيالالالالا  غالالالالادروا  وكرانيالالالالا 13ال راقيالالالالة حالالالالي بوخارسالالالالد اسالالالالتقبلد 

و علالالالالي ."ممالالالالي غالالالالادروا اوكرانيالالالالا وتالالالال  تقالالالالدي  الالالالالدع  الالالالالفت  لهالالالال  13ال الالالالرام حالالالالي بوخارسالالالالد اسالالالالتقبلد 

عراقيالالالالالا  مالالالالي  وكرانيالالالالالا  223المتحالالالالدي باسالالالال  وتار  الخارجيالالالالالةب  حمالالالالد الاالالالالالّحافب امالالالالس الةفةالالالالالا ب واالالالالول 

األوكرانيالالالالة والتالالالي دح الالالالد عالالالددا كبيالالالالرا   –ع اسالالالتمرار الحالالالالرب الروسالالالية وتالالالأتي  الالالال ه التطالالالوراد مالالالال .إلالالال  بولنالالالالدا

 مي ال راقييي لطلب م ادر  األرا ي األوكرانية.

 

 

 

 ة الح  تدعو الس ودية ال  اإلحرا  عي عراقييي  حتجتته  خفل  دا  ال مر  ئ ي

ي ال الالالالراقييي دعالالالالد  يالالالالأ  الحالالالال  وال مالالالالر  السالالالاللطاد السالالالال ودية لإلحالالالالرا  عالالالالي المحتجالالالالتي  /الفالالالالراد نيالالالالوت   

وقالالالالالد الهيالالالالأ  حالالالالي بيالالالالاي انهالالالالا   رسالالالاللد برقيالالالالة الالالالال  السالالالاللطاد السالالالال ودية لفحالالالالرا  عالالالالي المحتجالالالالتيي .لالالالالديها

و  احتالالالالالال انها  رسالالالالاللد برقيالالالالالة الالالالالال  وتار  الحالالالالال  السالالالالال ودية لفحالالالالالرا  السالالالالالريع عالالالالالي ."ال الالالالالراقييي لالالالالالديها

 المحتجتيي لديها اةنا  ادا  مناسل ال مر  .

 

 

 

 

 

 

 



 

   2022-3-3  /خميسال

 31العدد / 

19 
 

 

 

 «ةفةة  سباب  ّخرد تشريع قانوي »ال نف األسر 

حالالالالدَّدد رئالالالاليس لجنالالالالة المالالالالر   واألسالالالالر  والطفولالالالالة حالالالالي البرلمالالالالاي السالالالالابد ميسالالالالوي السالالالالاعد  ةفةالالالالة  الاالالالالباأل/

وقالالالالالالد السالالالالالاعد   : إيَّ  القالالالالالانوي قالالالالالّدم  حالالالالالي الالالالالالدوراد . سالالالالالباب لتالالالالالأخر تشالالالالالريع قالالالالالانوي ال نالالالالالف األسالالالالالر 

د    ةفةالالالالالة  سالالالالالباب لتالالالالالأخير إقالالالالالراره األول  الالالالالو عنوانالالالالالە الما الالالالاليةب و جريالالالالالد عليالالالالالە عالالالالالد  ت ييالالالالالراد ب محالالالالالد

و  الالالالالاحد  يَّ ."المفتالالالالوأل بحسالالالالالب ر   الالالالالب عب كالالالالالوي  الالالالرب األب البنالالالالالە بقاالالالالد التأديالالالالالب ي الالالالد عنفالالالالالا   الالالالده

 السالالالبب الةالالالاني  الالالو إبفغالالالاد المخبالالالر السالالالر   الالالد  عمالالالال ال نالالالف التالالالي تجالالالر   الالالد النسالالالا   و األطفالالالال مالالالي 

كيديالالالالالة سالالالالالوا  كانالالالالالد  الالالالالد ال ائلالالالالالة  و رب األسالالالالالر  ب  دوي  ي ت الالالالالرف  ويتالالالالالەب والتالالالالالي  هالالالالالر  يَّ ب  الالالالالها

مشالالالالير  إلالالالال   يَّ  السالالالالبب الةالالالالالي  الالالالو دور اإليالالالالوا  للم نفالالالالاد والتالالالالي كالالالالاي يالالالالنص القالالالالانوي علالالالال  حالالالالتح تلالالالالل 

الالالالالدور لكالالالالل مالالالالي يملالالالالل إمكانيالالالالة  لالالالالل ب الالالالد مواحقالالالالة وتارتالالالالي الداخليالالالالة وال الالالالدلب ممالالالالا حالالالالدا المختاالالالاليي علالالالال  

وبينالالالالد ."إلالالالال   مالالالالاكي السالالالالت فل الم نفالالالاليي بشالالالالكل سالالالاليئ  الالالالرور  التريالالالالي بتشالالالالري ە خشالالالالية تحالالالالول تلالالالالل الالالالالدور

السالالالالاعد   يَّ  الالالالالب ع ارتالالالالأ  تشالالالالري ە ب الالالالد إحراغالالالالە مالالالالي محتالالالالواه أليَّ ب الالالالع النقالالالالاط حيهالالالالا مخالفالالالالة لل الالالالاداد 

عتە كمالالالالا حاالالالالل حالالالالي  والتقاليالالالالد ب م كالالالالد    يَّ  ب الالالالع الالالالالدول  حرغالالالالد القالالالالانوي مالالالالي محتالالالالواه ومالالالالي ةالالالال  شالالالالرَّ

كويالالالالد كونالالالالە يت الالالالارب مالالالالع األعالالالالراف الموجالالالالود  حالالالالي تلالالالالل البلالالالالدايب المملكالالالالة األردنيالالالالة وجمهوريالالالالة إيالالالالراي وال

 ب د ا جرد ت ديفد عليە وإ احة الفقراد التي يمكي  ي تخد  الفرد والمجتمع حي   ا القانوي .

 مليار دينار إيراداد مالية مي عائداد النفط حي شباط  512برلماني: اإلقلي  حقد  

الطاقالالالالة حالالالالي برلمالالالالاي كوردسالالالالتاي علالالالالي حمالالالالە االالالالالحب يالالالالو   علالالالالي رئالالالاليس لجنالالالالة  وكالالالالالة انبالالالالا  الالالالالرا  ال الالالالا /

مليالالالالالار دينالالالالالار إيالالالالراداد ماليالالالالالة مالالالالي مبي الالالالالاد الالالالالالنفط خالالالالفل شالالالالالهر شالالالالالباط  512األرب الالالالا ب  ي اإلقلالالالالالي  حقالالالالد 

دوالرا  للبرميالالالالل الخالالالالا  الواحالالالالد غيالالالالر  نالالالالە قالالالالال  ي الالالالا إي محاح الالالالة السالالالالليمانية لالالالال  يالالالالدخلها  96الما الالالالي بسالالالال ر 

وقالالالالال .مليالالالالار دينالالالالار 25ول: إنهالالالالا مديونالالالالة بمبلالالالالج مالالالالالي مقالالالالداره    وارداد ماليالالالالة خالالالالفل الشالالالالهر  اتالالالالە وتقالالالال 

االالالالالح حالالالالي مالالالال تمر االالالالحفي عقالالالالده اليالالالالو  حالالالالي برلمالالالالاي كوردسالالالالتايب   جرينالالالالا مراج الالالالة بشالالالالأي عالالالالد  االالالالرف 

الرواتالالالالب لشالالالالهر شالالالالباط/ حبرايالالالالر ل ايالالالالة اييب ول سالالالالف تواالالالاللنا إلالالالال  مجموعالالالالة مالالالالي النتالالالالائ  بالالالالأي  الالالال ا الملالالالالف 

مليالالالالار  874ە  لالالالالدحع المرتبالالالالاد الشالالالالهرية حهنالالالالال حاجالالالالة إلالالالال  تالالالالت  إدارتالالالالە باالالالالور  سالالالاليئة جالالالالدا ب مبينالالالالا  نالالالال 

و  الالالالاف  ي اإليالالالالالراداد الماليالالالالالة ."مليالالالالالارا يالالالالالت  منحهالالالالا مالالالالالي قبالالالالل التحالالالالالالف الالالالالالدولي 32دينالالالالار ح الالالالالف عالالالالي 

 25مليالالالالار دينالالالالار     512المتحققالالالالة مالالالالي عائالالالالداد الالالالالنفط حالالالالي شالالالالهر شالالالالباط/حبراير الما الالالالي تالالالال  تحديالالالالد ا بالالالالال

مليالالالالار دينالالالالار   بالالالالد مالالالالي إيالالالالراداد شالالالالهر شالالالالباط إلالالالال  رواتالالالالب  200 دوالرا  للبرميالالالالل الواحالالالالدب منو الالالالا إلالالالال   ي

كمالالالالا اسالالالالتطرد .مليالالالالار دينالالالالار 312شالالالالهر كالالالالانوي الةاني/ينالالالالاير الما الالالالي ممالالالالا ي نالالالالي  ي المتبقالالالالي مالالالالي المبلالالالالج 

البرلمالالالالاني بالالالالالقول إي السالالالالليمانية لالالالال  تحقالالالالد    دخالالالالل مالالالالاليب ولالالالال  تحالالالالدد    مبلالالالالج للرواتالالالالب بالالالالل تقالالالالول إنهالالالالا 

دينالالالالار رواتالالالالب شالالالالهر كالالالالانوي الةالالالالاني الما الالالالي لقالالالالواد االسالالالالاي  ومالالالالو في  مليالالالالار 25مديونالالالالة بمبلالالالالج قيمتالالالالە 

دوالرا  مالالالالي البرميالالالالل الواحالالالالدب و بل الالالالد عائالالالالداد الالالالالنفط الماالالالالدر  25البلديالالالالة حالالالالي وقالالالالد بل الالالالد عائالالالالداد الالالالالنفط 

 دوالرا  للبرميل الواحد . 96مي كركول عبر خط  نابيب إقلي  كوردستاي الشهر الما ي  
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 د الكرد  يس   إل  التواحدالديمقراطي الكردستاني: البي

 كالالالالالد الحالالالالالتب الالالالالالديمقراطي الكردسالالالالالتانيب اليالالالالالو  الخمالالالالاليسب  ي البيالالالالالد الكالالالالالرد  يسالالالالال   إلالالالالال   /قنالالالالالا  الراب الالالالالة

وقالالالالال ع الالالالو الحالالالالتب الالالالالديمقراطي الكردسالالالالتاني نهالالالالرو راونالالالالدوت  حالالالالي حالالالالديي للاالالالالحيفة الرسالالالالميةب .التواحالالالالد

يس الجمهوريالالالالة لالالالاليس وليالالالالد اللح الالالالةب وتاب تالالالالە )الراب الالالالة( إيَّ  الخالالالالفف حالالالالي البيالالالالد الكالالالالرد  علالالالال  انتخالالالالاب رئالالالال 

ب وقالالالالد عملنالالالالا علالالالال  الماالالالالالح 2018بالالالالل  الالالال ا الخالالالالفف كالالالالاي حا الالالالرا  وعانينالالالالاه حالالالالي الالالالالدور  السالالالالابقة عالالالالا  

المشالالالالتركة وكانالالالالد حالالالالي  لالالالالل الوقالالالالد عمليالالالالة ديمقراطيالالالالة واسالالالالتحقاقا  انتخابيالالالالا  شالالالال بيا  لكالالالالل حالالالالتب بفالالالالوت بالالالالر   

مق الالالالدا  حالالالالي حالالالاليي  يَّ حالالالالتب االتحالالالالاد  30وبالالالاليي  يَّ  الحالالالالتب الالالالالديمقراطي حاالالالالل علالالالال   كةالالالالر مالالالالي ."االالالالالح

مق الالالالدا ب و الالالال ا ي الالالالع الحالالالالتب الالالالالديمقراطي  مالالالالا  مسالالالال ولية جديالالالالد ب حالناخالالالالب يطلالالالالب  13الالالالالوطني حاالالالالل علالالالال  

مختتمالالالالالا  حديةالالالالالە  يَّ  الحالالالالالتب ." ي تحاالالالالالل علالالالالال  اسالالالالالتحقاقل االنتخالالالالالابي وتمالالالالالارس دورل حسالالالالالب االسالالالالالتحقام

ي  الالالالال ه األتمالالالالالة سالالالالالوا  كالالالالالاي علالالالالال  الالالالالالديمقراطي الكردسالالالالالتاني عقالالالالالد الكةيالالالالالر مالالالالالي االجتماعالالالالالاد للخالالالالالرو  مالالالالال 

مسالالالالتو  داخالالالالل التحالالالالالف  و خارجالالالالە ومالالالالع اإلطالالالالار واالتحالالالالاد الالالالالوطني والقالالالالو  الكرديالالالالة األخالالالالر ب حالبيالالالالد 

 الكرد  يس   إل  التواحد مي  جل خدمة المالحة ال امة .

 

 

 

 ائتفف المالكي: جهاد سياسية تحاول تدمير البلد مي خفل الحرائد 

حالالالالي ائالالالالتفف دولالالالالة القالالالالانويب جاسالالالال  البيالالالالاتيب  ي جهالالالالاد سياسالالالالية تحالالالالاول بالالالاليي القيالالالالاد   /السالالالالومرية نيالالالالوت

وقالالالال البيالالالاتي إنالالالە فحالالالي .تالالالدمير الالالالبفد عبالالالر إعالالالاد  مسلسالالالل الحرائالالالد مالالالي جديالالالد حالالالي عمالالالو  محاح الالالاد ال الالالرام

ايونالالالالة األخيالالالالر  تبالالالاليي وجالالالالود ماالالالالالح لشخاالالالالياد سياسالالالالية ومالالالالو فيي وجهالالالالاد متنفالالالال   تت امالالالالل مالالالالع ب الالالالع 

و  الالالالالافب  ي .”المستشالالالالالفياد بالحاالالالالالول علالالالالال  الالالالالالربح المالالالالالاد  الكةيالالالالالرالمقالالالالالاوليي وتسالالالالالتفاد مالالالالالي حرائالالالالالد 

فحكومالالالالة تاالالالالريف األعمالالالالال الحاليالالالالة غيالالالالر قالالالالادر  علالالالال  حالالالالرع  يمنتهالالالالا وإجرا اتهالالالالا الحكوميالالالالة  الالالال يفة جالالالالدا 

 الالالالالد المتهمالالالالاليي بق الالالالالايا الفسالالالالالادلب مبينالالالالالا  ي فالحكومالالالالالة الحاليالالالالالة  ةبتالالالالالد  الالالالال فها وتب يتهالالالالالا لالالالالالب ع الكتالالالالالل 

عامالالالالا لالالالال  نلحالالالال     عمليالالالالة احتالالالالرام تطالالالالال مستشالالالالف  او  18ل الالالالالالو و الالالالح القيالالالالاد   ي فخالالالالف.”السياسالالالالية

دائالالالالر  حكوميالالالالةلب متسالالالالائف فسالالالالبب حالالالالدوي  الالالال ا المسلسالالالالل حالالالالي الوقالالالالد الحالالالالالي مالالالالع تالالالالأت  ال مليالالالالة السياسالالالالية 

وبالالالاليي البيالالالالاتيب  ي فب الالالالع الجهالالالالاد السياسالالالالية تحالالالالاول تالالالالدمير البلالالالالد مالالالالي خالالالالفل إعالالالالاد  مسلسالالالالل .”حالالالالي البلالالالالد 

 مية كاحةل.  الحرائد التي طالد الدوائر الحكو
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: إارار االتحاد عل  ترشيح بر   االح منع التوال مهد  عبدالكري  ع و بالديمقراطي

 لحل تواحقي

  

توقالالالالالع ع الالالالالو الحالالالالالتب الالالالالالديمقراطي الكردسالالالالالتاني مهالالالالالد  عبالالالالالد الكالالالالالري ب اليالالالالالو   وكالالالالالالة االنبالالالالالا  ال راقيالالالالالة/

ئالالالاليس الجمهوريالالالالة األسالالالالبو  األرب الالالالا ب تاالالالالويد البرلمالالالالاي علالالالال  إعالالالالاد  حالالالالتح بالالالالاب الترشالالالاليح ةانيالالالالة لمناالالالالب ر

المقبالالالاللب وحيمالالالالا  شالالالالار إلالالالال   ي التحالالالالالف الةفةالالالالي يمتلالالالالل  غلبيالالالالة الةلةالالالاليي التالالالالي تمكالالالالي مرشالالالالحە مالالالالي الفالالالالوت 

بالمناالالالالب خالالالالفل عمليالالالالة التاالالالالويدب  كالالالالد  ي إاالالالالرار االتحالالالالاد الكردسالالالالتاني علالالالال  ترشالالالاليح بالالالالر   االالالالالح منالالالالع 

األخيالالالر رمالالال  الكالالالر  حالالالي البرلمالالالايب وقالالالال عبالالالد الكالالالري : إي  قالالالرار المحكمالالالة االتحاديالالالة .التواالالالل لحالالالل تالالالواحقي

والسالالالاللطة التشالالالالري ية  مامهالالالالا خيالالالالار التاالالالالويد باألغلبيالالالالة علالالالال  حالالالالتح خيالالالالار الترشالالالاليح لرئاسالالالالة الجمهوريالالالالة 

و  الالالالاف  ي  التحالالالالالف الةفةالالالالي الالالالال   ي الالالال  الحالالالالتب الالالالالديمقراطي والكتلالالالالة الاالالالالدرية وتحالالالالالف ."لمالالالالر  ةانيالالالالة

عبالالالالر تفا مالالالالاد مالالالالع قالالالالو   خالالالالر   230إلالالالال  مق الالالالدا  وقالالالالد ياالالالالل ال الالالالدد  175السالالالالياد  يمتلالالالالل  غلبيالالالالة تتجالالالالاوت 

وبالتالالالالالي باإلمكالالالالاي جلالالالالب األغلبيالالالالة الفتمالالالالة للتاالالالالويد علالالالال  قالالالالرار حالالالالتح الترشالالالاليح مالالالالا يمكالالالالي األسالالالالما  التالالالالي 

وتالالالالابعب ."رشالالالالحد ب الالالالد حالالالالتح البالالالالاب ةانيالالالالا   ي ت يالالالالد ترشالالالاليحها ومالالالالي بيالالالالنه  مرشالالالالح الالالالالديمقراطي ريبالالالالر  حمالالالالد

ألسالالالالالبو  المقبالالالالالل وب الالالالالد ا يفالالالالالتح بالالالالالاب  حسالالالالب الم طيالالالالالاد الموجالالالالالود  سالالالالاليت  عقالالالالالد جلسالالالالالة لهالالالالال ا ال الالالالالرع ا

 يالالالالا  ةالالالال  تالالالالت  دراسالالالالة السالالالالير ال اتيالالالالةب ونتوقالالالالع  ي يالالالالت  ب الالالالد ا التاالالالالويد علالالالال  تسالالالالمية  3الترشالالالاليح لمالالالالد  

 رئيس الجمهورية .

 

 دولة القانوي يكشف حقيقة وجود وساطة قطرية للتقريب بيي االطار والتيار الادر 

 

ائالالالالل الركالالالالابيب عالالالالد  وجالالالالود ا  وسالالالالاطة قطريالالالالة اكالالالالد ع الالالالو ائالالالالتفف دولالالالالة القالالالالانوي و المطلالالالالع االخبالالالالار /

وقالالالالالالال الركالالالالالالابيب اي  نالالالالالالالل م شالالالالالالراد ايجابيالالالالالالة .للتقريالالالالالالب بالالالالالاليي االطالالالالالالار التنسالالالالالاليقي والتيالالالالالالار الاالالالالالالدر 

واشالالالالالار الالالالالال  اي ."واجتماعالالالالاد وتقاربالالالالالاد بالالالاليي قيالالالالالاداد الخالالالالط الةالالالالالاني لفطالالالالالا  التنسالالالاليقي والتيالالالالالار الاالالالالدر 

د الن الالالالالرب ح الالالالالف عالالالالالي اي الم شالالالالالالراد قالالالالالراراد المحكمالالالالالة االتحاديالالالالالة االخيالالالالالر  ادد الالالالالال  تقريالالالالالالب وجهالالالالالا

ولفالالالالالد الالالالالال  عالالالالالد  التطالالالالالرم الالالالالال  ملالالالالالف رئاسالالالالالة الالالالالالوترا  او مرشالالالالالحيهاب واي .السياسالالالالالية جمي هالالالالالا ايجابيالالالالالة

 الم  لة االكبر حي الوقد الرا ي  ي رئاسة الجمهورية.
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 الدحا  الجو  ت كد قدر  ال رام للحفا  عل  سمائە

ا  الجالالالالو  التاب الالالالة لالالالالوتار  الالالالالدحا ب االرب الالالالا ب قالالالالدر  ال الالالالرام  كالالالالدد قيالالالالاد  الالالالالدح وكالالالالالة االنبالالالالا  ال راقيالالالالة/ 

وقالالالال قائالالالد الالالالدحا  .للالالالدحا  والحفالالالا  علالالال  سالالالمائەب حيمالالالا  شالالالارد إلالالال   نهالالالا تسالالال   لشالالالرا  من ومالالالاد متطالالالور 

الجالالالالو  الفريالالالالد الالالالالركي م الالالالي السالالالال د ب إي  ال الالالالرام لديالالالالە قالالالالدراد قتاليالالالالة للالالالالدحا  والحفالالالالا  علالالالال  سالالالالمائەب 

سالالالاللحب لالالالال لل نحالالالالي بحاجالالالالة إلالالالال   قالالالالدراد مسالالالالتقبلية ل الالالالرع التطالالالالوير ب ولكالالالالي ال الالالالال  حالالالالي تطالالالالور وسالالالالبام ت

و علنالالالالد قيالالالالاد  الالالالالدحا  الجالالالالو ب حالالالالي وقالالالالد ."مبينالالالالا   ي   نالالالالالل مسالالالالاعيا للحاالالالالول علالالالال  من ومالالالالاد متطالالالالور 

وحالالالي وقالالالد سالالالابد  كالالالد .سالالالابدب دخالالالول من ومالالالاد متطالالالور  حالالالي الخدمالالالة  الالال ا ال الالالا  لحمايالالالة األجالالالوا  ال راقيالالالة

لحةب التحالالالالرل للقيالالالالا  بت اقالالالالداد لت  الالالالي  قالالالالدراد القالالالالو  الجويالالالالة والالالالالدحا  مكتالالالالب القائالالالالد ال الالالالا  للقالالالالواد المسالالالال 

 نالالالالالوا  مالالالالالي الالالالالالراداراد المتطالالالالالور  وعالالالالالدد مالالالالالي الطالالالالالائراد مت الالالالالدد  األغالالالالالراع بينهالالالالالا  3الجالالالالالو  وتوريالالالالالد 

 المتادية.

 

 اعتقال ستة  شخاص  طلقوا النار عل  مفرت   منية حي ميساي 

ال سالالالالتة متهمالالالاليي  طلقالالالالوا النالالالالار علالالالال  مفالالالالرت   علنالالالالد شالالالالرطة ميسالالالالايب األرب الالالالا ب اعتقالالالال  السالالالالومرية نيالالالالوت/

وقالالالالالد الشالالالالرطة حالالالالي بيالالالالايب إي  إحالالالالد  المفالالالالارت األمنيالالالالة التاب الالالالة لقسالالالال  شالالالالرطة . منيالالالالة جنالالالالوبي المحاح الالالالة

ق الالالا  قل الالالة االالالالحب مركالالالت شالالالرطة ال تيالالالرب والمكلفالالالة بنقالالالل اةنالالاليي مالالالي الموقالالالوحيي علالالال   مالالالة التحقيالالالد الالالال  

قبالالالالل مسالالالاللحييب و لالالالالل بهالالالالدف قتالالالالل الموقالالالالوحييب  الق الالالالا  ت ر الالالالدب اليالالالالو  األرب الالالالا ب الالالالال  إطالالالالفم نالالالالار مالالالالي

و  الالالالالاحد  ي  الموقالالالالالوحيي ااالالالالاليبوا  ةنالالالالالا  االشالالالالالتبال ."لوقالالالالالو  خفحالالالالالاد ومشالالالالالاكل عشالالالالالائرية حيمالالالالالا بيالالالالالنه 

وتبالالالالادل إطالالالالفم النالالالالار وتالالالال  نقلهمالالالالا للمستشالالالالف  و الالالال  ايي بحالالالالالة مسالالالالتقر  ب مشالالالالير  الالالالال   نالالالالە  تالالالال  مدا مالالالالة 

كتجالالالالاه منطقالالالالالة )الاالالالالخر  الحدوديالالالالة(ب جنالالالالالوب منالالالالاتل المتالالالالورطيي ومفحقالالالالالته  ب الالالالد عبالالالالور   نهالالالالالر دجلالالالالة ب

ميسالالالالايب وب الالالالد إشالالالالتباكاد وتبالالالالادل إطالالالالفم النالالالالار مالالالالع المتهمالالالالييب تمكنالالالالد القالالالالواد مالالالالي محااالالالالرته  والقالالالالبع 

 ( مع  بط  سلحته  و حد   ت رع إلاابة .6عل  جمي ه  وعدد   )
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  مر ديواني يُ يد إحيا  المبادر  التراعيَّة 

ة وانحبالالالالاس األمطالالالالار علالالالال  األمالالالالي ال الالالال ائيب  مالالالالع تتايالالالالد المخالالالالاوف مالالالالي الاالالالالباأل/ خطالالالالور  الت يالالالالراد المناخيالالالالَّ

وقالالالالال مستشالالالالار وتار  التراعالالالالة الالالالالدكتور مهالالالالد  القيسالالالالي .اتجهالالالالد الحكومالالالالة إلالالالال  إحيالالالالا  المبالالالالادر  التراعيالالالالة

إيَّ  مالالالالرا  ديوانيالالالالا  االالالالدر بكعالالالالاد  ال مالالالالل بالمبالالالالادر  التراعيالالالالة ب الالالالد تفحالالالالي الخلالالالالل الالالالال   حاالالالالل حيهالالالالا خالالالالفل 

ب مشالالالاليرا  إلالالالال   يَّ وتاراد الماليالالالالة والتراعالالالالة والمالالالالوارد المائيالالالالة  ع الالالالا   ساسالالالاليوي حالالالالي السالالالالنواد الما الالالالية

و و الالالح القيسالالالي  يَّ الفالالالفأل بحاجالالالة ماسالالالة لهالالال ه المبالالالادر  لمالالالا تقدمالالالە لالالالە مالالالي  .اللجنالالالة ال ليالالالا لهالالال ه المبالالالادر 

 دعالالالال  السالالالالتمرار اإلنتالالالالا  التراعالالالاليب ح الالالالف  عالالالالي حاجتالالالالە إلالالالال  االالالالندوم اإلقالالالالراع الميسالالالالر الالالالال   شالالالالر  قانونالالالالە

ولخالالالالص القيسالالالالي المشالالالالكفد التالالالالي ت انيهالالالالا التراعالالالالة حالالالالي الالالالالبفدب بالالالالةفي .2022ويمالالالالول ب الالالالد إقالالالالرار مواتنالالالالة 

نقالالالالاطب  وال   الت يالالالالراد المناخيالالالالةب وةانيالالالالا  انحبالالالالاس األمطالالالالار ب  مالالالالا النقطالالالالة الةالةالالالالة حتتمةالالالالل بالالالالال قلة اإليالالالالراداد 

تقنيالالالالالاد الالالالالالر  بالالالالالالر   المائيالالالالالة مالالالالالي دول الجالالالالالوار ب منو الالالالالا  بكمكانيالالالالالة م الجالالالالالة  الالالالال ه المشالالالالالكفد باسالالالالالتخدا 

وطالالالالرأل القيسالالالالي  ي الالالالا  م الجالالالالاد  خالالالالر ب مالالالالي بينهالالالالا تحويالالالالل القنالالالالواد الناقلالالالالة .والتنقالالالاليط السالالالالطحي المطالالالالور

للميالالالاه مالالالي النهالالالر إلالالال  الحقالالالل مالالالي خالالالفل  نابيالالالب مبطنالالالة لتقليالالالل درجالالالاد الحالالالرار  ومنالالالع التبخالالالرب ممالالالا يقلالالالل 

 .مي الهدر وال ياعاد ويرشد استخدا  المياه

كلة الالالالالالتملح والت الالالالدم حالالالالي التربالالالالة بمحاح الالالالالاد الوسالالالالط والجنالالالالوبب يمكالالالالي م الجتهالالالالالا وتالالالالابع القيسالالالالي  يَّ مشالالالال 

بالالالالالاللجو  للبسالالالالالتنة التالالالالالي تتمةالالالالالل بتراعالالالالالة الخ الالالالالر والةالالالالالرو  الحيوانيالالالالالة والاالالالالالناعاد التراعيالالالالالة التحويليالالالالالةب 

الحتالالالالالا  إلالالالالال   يَّ تلالالالالالل الم الجالالالالالاد يكالالالالالوي مردود الالالالالا االقتاالالالالالاد   كةالالالالالر مالالالالالي إيالالالالالراداد الحنطالالالالالة و لالالالالالل بسالالالالالبب 

 ر السنة.تراعتها عل  مدا

 مس ول حي كهربا  الجنوب: اإلطفقاد النارية ستحر  البار  مي ربع انتاجها 

دعالالالالا مالالالالدير نقالالالالل الطاقالالالالة الكهربائيالالالالة للمنطقالالالالة الجنوبيالالالالة تيالالالالاد علالالالالي حا الالالالل الالالالال  تالالالالوخي   /الفالالالالراد نيالالالالوت   

وحالالالال ر حا الالالالل حالالالالي تاالالالالريح االالالالحفي مالالالالي .الحالالالال ر والكالالالالف عالالالالي النتاعالالالالاد وإطالالالالفم النالالالالار بالمناسالالالالباد وغير الالالالا

وبالالالاليي  قبالالالالل  يالالالالا  وإةالالالالر ."الممارسالالالالاد قالالالالد تحالالالالر  الباالالالالر  مالالالالي ربالالالالع انتاجهالالالالا للطاقالالالالة الكهربائيالالالالة اي   الالالال ه

نالالالالتا  عشالالالالائر  ت الالالالررد محطالالالالة القرنالالالالة ولالالالالوال تالالالالدخل الجهالالالالاد الفنيالالالالة ألاالالالالبح  نالالالالال خلالالالالل كبيالالالالر بكنتالالالالا  

و كالالالالدا اي     خلالالالالل ياالالالاليب محطالالالالة الكهربالالالالا  ال يمكالالالالي تفحيالالالالە خالالالالفل  الالالال ه الاالالالاليف باعتبالالالالار اي    ."الطاقالالالالة

 تحتا  ال  حتر  ستة  شهر السيما عد  التخايااد المالية لشرائها م داد كهربائية .محولة  
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 تح ير مي  فل الةرو  السمكيَّة والطيور النادر 

ة مرتكبالالالالي  عمالالالالال الاالالالاليد الجالالالالائر  الالالالمي مسالالالالطحاتها المائيالالالالةب بالالالالكجرا اد  الاالالالالباأل/  نالالالال رد محاح الالالالة الديوانيالالالالَّ

  .مائية والطيور النادر  واألحيا  والن ا  البيئي بأكملەقانونية مشدد ب مح ر  مي  فل للةرو  ال

وقالالالالال مالالالالالدير شالالالالال بة الالالالالالن   البيئيالالالالة الطبي يالالالالالة حالالالالالي المحاح الالالالالة حيالالالالدر عنالالالالالا   : إيَّ  الفالالالالالرم البيئيالالالالالة كةفالالالالالد 

جهود الالالالالا لمواجهالالالالالة الاالالالالاليد الجالالالالالائر الجالالالالالار  ب الالالالالدد مالالالالالي المسالالالالالطحاد المائيالالالالالة الواق الالالالالة ب يالالالالالدا  عالالالالالي مركالالالالالت 

قبالالالالالل االالالالالياديي يسالالالالالتخدموي السالالالالالمو  والكهربالالالالالا ب بهالالالالالدف ااالالالالالطياد  المحاح الالالالالة السالالالالاليما  الالالالالور الالالالالالدلم ب مالالالالالي

 ."كمياد كبير  مي األسمال دح ة واحد ب دوي اال تما  بما يسببە  لل مي قتل لجميع األحيا 

 

التجار  تجر  اختبارا للطحيي الموت  بالسلة ال  ائية وت كد افحيتە للخبات  بنسبة 

١٠٠ ٪ 

الرقابالالالالة التجاريالالالالة والماليالالالالة حالالالالي وتار  التجالالالالار ب نجالالالالاأل عمليالالالالاد  اكالالالالدد دائالالالالر  وكالالالالالة انبالالالالا  الالالالالرا  ال الالالالا /

الخبالالالالات  ال اموديالالالالة للطحالالالاليي المنالالالالت  محليالالالالا  لاالالالالالح السالالالاللة ال  ائيالالالالة والالالالال   تمتوتي الالالالە علالالالال  المالالالالواطنيي عالالالالي 

وجالالالالا  حالالالالي البيالالالالاي نقالالالالف  عالالالالي مالالالالدير عالالالالا  دائالالالالر  الرقابالالالالة التجاريالالالالة .%100طريالالالالد وكالالالالف  الالالالالوتار  بنسالالالالبة 

ي اجالالالالرا  عمليالالالالاد الخبالالالالات  الميدانيالالالالة حالالالالي المطالالالالاحي وب الالالالع الدورالسالالالالكنية  الالالالو والماليالالالالة محمالالالالد حنالالالالويب ا

وا الالالالالافب ."مالالالالالي النشالالالالالاطاد المسالالالالالتمر  لفرقنالالالالالا الرقابيالالالالالة للتأكالالالالالد مالالالالالي االالالالالفحية الطحالالالالاليي المنالالالالالت  محليالالالالالا  

اي الحمالالالالفد المنفالالالال   حالالالالي ب الالالالداد والمحاح الالالالاد جالالالالا د  الالالالمي جهالالالالود الفالالالالرم الرقابيالالالالة حالالالالي متاب الالالالة وتالالالالدقيد 

ي يتمتوتي هالالالالالا للمالالالالالواطنيي مالالالالالي حيالالالالالي الكميالالالالالة والنوعيالالالالالة ومحاسالالالالالبة المخالالالالالالفيي مالالالالالواد السالالالالاللة ال  ائيالالالالالة التالالالالال 

واشالالالالار الالالالال ب اي الفالالالالرم الرقابيالالالالة اجالالالالرد اسالالالالتبياي عشالالالالوائي للمالالالالواطنيي حالالالالي مدينالالالالة الاالالالالدر ."والمقاالالالالريي

والمنالالالالاطد التالالالالي تالالالال  تجهيت الالالالا بمالالالالاد  الطحالالالاليي مالالالال خرا  وكانتنتالالالالائ  االسالالالالتبياي باالالالالفحية الطحالالالاليي للخبالالالالات  

 ."عيتە الجيد  التي تفوم المستورد٪ ك لل نو١٠٠بنسبة  
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 الس ودية والبحريي تشدداي عل  دع  السف  والتاد  لإلر اب

حالالالالال رد السالالالالال ودية والبحالالالالالرييب  مالالالالالس األرب الالالالالا ب مالالالالالي خطالالالالالور  تنالالالالالامي قالالالالالدراد الجماعالالالالالاد  /دار الخلالالالالالي 

لق الالالالايا اإلر ابيالالالالة بشالالالالكل عالالالالا  حالالالالي المنطقالالالالةب و كالالالالدتا وحالالالالد  الموقالالالالف والماالالالالير المشالالالالترل تجالالالالاه مجمالالالالل ا

والتطالالالالوراد اإلقليميالالالالة والدوليالالالالة  اد اال تمالالالالا  المشالالالالترلب و لالالالالل وحالالالالد بيالالالالاي مشالالالالترل االالالالدر بمناسالالالالبة تيالالالالار  

وعقالالالد ال ا الالالالل السالالال ود  الملالالالالل سالالاللماي بالالالالي .ال ا الالالل البحرينالالالي الملالالالالل حمالالالد بالالالالي عيسالالال   ل خليفالالالالةب للسالالال ودية

السالالالالال ود   عبالالالالالد ال تيالالالالالت  ل سالالالالال ودب وال ا الالالالالل البحرينالالالالاليب جلسالالالالالة مباحةالالالالالاد رسالالالالالمية بح الالالالالور ولالالالالالي ال هالالالالالد

و شالالالالاد الجانبالالالالاي .األميالالالالر محمالالالالد بالالالالي سالالالاللمايب تالالالال  خفلهالالالالا اسالالالالت راع  وجالالالالە ال فقالالالالاد بالالالاليي البلالالالالديي الشالالالالقيقيي

بمسالالالتو  الت الالالاوي والتنسالالاليد حيمالالالا بينهمالالالا علالالال  جميالالالع الاالالال دب كمالالالا تالالال  بحالالالي سالالالبل تطوير الالالا وتنميتهالالالا حالالالي 

 لل مسالالالالالتجداد وتنالالالالالاوال كالالالالال .كاحالالالالالة المجالالالالالاالد بمالالالالالا ي الالالالالتت ويحقالالالالالد ماالالالالالالح البلالالالالالديي والشالالالالال بيي الشالالالالالقيقيي

األو الالالالالا  التالالالالالي تشالالالالالهد ا المنطقالالالالالة وال الالالالالال ب م كالالالالالديي وحالالالالالد  الموقالالالالالف والماالالالالالير المشالالالالالترل تجالالالالالاه مجمالالالالالل 

 الق ايا والتطوراد اإلقليمية والدولية  اد اال تما  المشترل.

 قاع عسكر  تونسي يأمر بسجي عميد المحاميي السابد عبد الرتام الكيفني 

كريا حالالالالي تالالالالونس  مالالالالر يالالالالو  األرب الالالالا  بسالالالالجي عميالالالالد المحالالالالاميي قالالالالال محالالالالا  لرويتالالالالرت إي قا الالالاليا عسالالالال  /رويتالالالالرت

السالالالالابد عبالالالالد الالالالالرتام الكيفنالالالاليب الم الالالالارع للالالالالرئيس قالالالاليس سالالالال يدب بالالالالدعو  تحالالالالريع الشالالالالرطة علالالالال  عالالالالد  

ومالالالالالي شالالالالالأي القالالالالالرار  ي يتيالالالالالد مخالالالالالاوف الم ار الالالالالة مالالالالالي  ي سالالالالال يد يسالالالالال   لفنتقالالالالالا  مالالالالالي .تطبيالالالالالد القالالالالالانوي

وقالالالالال المحالالالالامي  نالالالالور  والد علالالالالي .للق الالالالا  خاالالالالومەب ب الالالالدما حالالالالل الشالالالالهر الما الالالالي  ي الالالالا المجلالالالالس األعلالالالال 

لرويتالالالالرت  قا الالالالالي التحقيالالالالالد ال سالالالالكر   مالالالالالر بكيالالالالالدا  بالسالالالالجي  الالالالالد عبالالالالالد الالالالالرتام الكيفنالالالالالي بالالالالالدعو   نالالالالالە 

وحالالالي يوليالالالو تمالالالوت علالالالد ."حالالالرع الشالالالرطة علالالال  عالالالد  تطبيالالالد القالالالانوي حالالالي ينالالالاير )كالالالانوي الةالالالاني( الما الالالي

  واالالالالفها م ار الالالالوه بأنهالالالالا انقالالالالفبب سالالالال يد البرلمالالالالاي وعالالالالتل الحكومالالالالة واسالالالالتأةر بأغلالالالالب السالالالاللطاد حالالالالي خطالالالالو

وكانالالالد محكمالالالالة عسالالالكرية  االالالدرد  ي الالالالا حكمالالالا غيابيالالالالا .وقالالالال سالالال يد إنهالالالالا تهالالالدف إلنقالالالالا  الالالالبفد مالالالي االنهيالالالالار

الشالالالالهر الما الالالالي بالسالالالالجي عشالالالالالر   شالالالالهر علالالالال  ع الالالالالو البرلمالالالالاي ياسالالالاليي ال يالالالالالار  بالالالالته  إ انالالالالة الالالالالالرئيس 

وريالالالالالة وتقالالالالالويع سالالالالالياد  وتالالالالالته  الم ار الالالالالة سالالالالال يد بالسالالالالال ي لفسالالالالالتحوا  علالالالالال  سالالالالاللطاد دكتات.والجالالالالالي 

ب وسالالالالاليطرأل 2011لكالالالالالي سالالالالال يد يقالالالالالول إنالالالالالە سالالالالاليدع  الحقالالالالالوم والحريالالالالالاد المكتسالالالالالبة منالالالالال  ةالالالالالور  .القالالالالالانوي

 .دستورا جديدا حي استفتا    ا الايفب عل   ي تجر  انتخاباد برلمانية حي ديسمبر كانوي األول
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  داع   ت اعفداألم  المتحد : القاعد  ال تتال خار  السيطر  حي  ح انستاي و عداد 

قالالالالال حفديميالالالالر حورونكالالالالوفب وكيالالالالل األمالالالاليي ال الالالالا  ل مالالالال  المتحالالالالد  ورئالالالاليس مكتالالالالب األمالالالال   سالالالالبوتنيل الروسالالالالية/

المتحالالالالد  لمكاححالالالالة اإلر الالالالابب اليالالالالو  الخمالالالاليسب إي تن الالالالي  القاعالالالالد  ال يالالالالتال خالالالالار  السالالالاليطر ب و ي  داعالالالال   

الو الالالالع الحالالالالالي حالالالالي  وقالالالالال حورونكالالالالوفب متحالالالالدةا حالالالالي المالالالال تمر:  حالالالالي. الالالالاعفد  عالالالالداد ا حالالالالي  ح انسالالالالتاي

 ح انسالالالالتايب حيالالالالي ال يالالالالتال تن الالالالي  القاعالالالالد  خالالالالار  السالالالاليطر  وت الالالالاعف حجالالالال  داعالالالال  تقريبالالالالاب  نالالالالال حاجالالالالة 

و شالالالالار نائالالالالب األمالالالاليي ال الالالالا  ل مالالالال  المتحالالالالد  إلالالالال   ي خطالالالالة ال مالالالالل المشالالالالتركة  الالالالي ."ل مالالالالل إقليمالالالالي منسالالالالد

األطالالالراف المطلالالالوب حالالالي مةالالالل ايليالالالة  اتهالالالا التالالالي يمكالالالي للمنطقالالالة مالالالي خفلهالالالا ت تيالالالت الت الالالاوي الشالالالامل المت الالالدد 

   ه ال روف.

 

 جونسوي: لي نحارب القواد الروسية حي  وكرانيا 

 

كالالالالد رئالالالاليس الالالالالوترا  البريطالالالالاني بالالالالوريس جونسالالالالوي  ي بالالالالفده لالالالالي تحالالالالارب القالالالالواد ا /سالالالالكا  نيالالالالوت عربيالالالالة

 الروسالالالية حالالالي  وكرانيالالالاب الحتالالالا  إلالالال  إجالالالرا  ت تيالالالتاد حالالالي منالالالاطد حدوديالالالة مةالالالل مدينالالالة تابالالالا اإلسالالالتونيةب والتالالالي

 .تقع  مي الناتو
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 ملف خاص بأخبار الحرب الروسية االوكرانية 

 

موسكو: ل  تترل واشنطي لنا خيارا غير طرد دبلوماسييي  مريكييي ب د طرد مو فنا مي 

  مانة األم  المتحد  

 علنالالالالد وتار  الخارجيالالالالة الروسالالالالية  ي الواليالالالالاد المتحالالالالد  لالالالال  تتالالالالرل لموسالالالالكو خيالالالالارا غيالالالالر  روسالالالاليا اليالالالالو /

وقالالالالالد .دبلوماسالالالالييي  مالالالالريكييي مالالالالي روسالالالاليا ردا علالالالال  طالالالالرد مو الالالالف روسالالالالي مالالالالي  مانالالالالة األمالالالال  المتحالالالالد  طالالالالرد

المتحدةالالالالة باسالالالال  الالالالالوتار  ماريالالالالا تاخاروحالالالالا اليالالالالو  األرب الالالالا  حالالالالول إجالالالالرا  الواليالالالالاد المتحالالالالد :  ال نيالالالالة لنالالالالا 

للتسالالالالامح مالالالالع  لالالالالل ونقالالالالول باالالالالراحة  ننالالالالا سالالالالنردب وقالالالالد يكالالالالوي ردنالالالالا  الالالالو  الالالالد الحاالالالالة األمريكيالالالالة بالح الالالالور 

الدبلوماسالالالالي حالالالالي موسالالالالكوب والتالالالالي ال نالالالالتال نحالالالالدد ا مالالالالع األخالالالال  ب الالالاليي االعتبالالالالار عالالالالدد مالالالالو في ب ةتنالالالالا حالالالالي 

وتاب الالالد:  قالالالالد نطالالالرد دبلوماسالالالالييي  مالالالريكيييب ومالالالع  نالالالالە كالالالاي مالالالالي المحبالالال  لنالالالا  ال نلجالالالالأ إلالالال   الالالال ه ."نيويالالالورل

كالالالل  الالالال ا الخطالالالو  مجالالالددا إال  ي وقاحالالالة واشالالالالنطي ورح الالالها أل  اتفالالالام  و عالالالالد  قالالالدرتها علالالال   لالالاللب لالالالال  يتالالالرل 

و  الالالالاحد  ي روسالالالاليا تالالالالدعو الجانالالالالب األمريكالالالالي حالالالالي  الالالال ا الاالالالالدد إلالالالال   التحلالالالالي ."لنالالالالا ببسالالالالاطة    خيالالالالار  خالالالالر

 بال قفنية ووقف التا يد .

 يشبە قنبلة نووية.. حيديو النفجار  ائل  رب عاامة  وكرانيا

كالالالالالاي ت ر الالالالالد ال ااالالالالالمة األوكرانيالالالالالةب ليالالالالالل األرب الالالالالا  الخمالالالالاليسب النفجالالالالالاراد  ائلالالالالالة  سالالالالالكا  نيالالالالالوت عربيالالالالالة/

وبالالالالدا ومالالالاليع االنفجالالالالار .واحالالالالدا منهالالالالا   الالالالخ  ممالالالالا سالالالالبقە حالالالالي الحالالالالرب المسالالالالت ر  مالالالالع روسالالالاليا منالالالال   سالالالالبو 

نفجالالالالالالاراد النوويالالالالالالة و  الالالالالالا  ليلهالالالالالالاب مةالالالالالالل الالالالالالالوميع الالالالالالال   تخلفالالالالالالە اال كييالالالالالالف الهائالالالالالالل الالالالالالال    الالالالالالرب 

و كالالالالرد شالالالبكة  سالالالالي بالالالالي  س نيالالالوت  األميركيالالالالة  نهالالالالا تمكنالالالد مالالالالي التقالالالالاط االالالور ألكبالالالالر انفجالالالالاراد .الماالالال ر 

وكالالالالاي مراسالالالالل القنالالالالا  يتحالالالالدي  مالالالالا  الكالالالالاميرا عنالالالالدما وقالالالالع االنفجالالالالارب ةالالالال    الالالالا د . الالالالربد كييالالالالف حتالالالال  ايي

اي الاالالالدمة باديالالالالة السالالالما ب وتسالالالا ل مالالالالا  الالال ا الالالالال   حالالالدي  ةالالالال  تلالالال   لالالالل ومي الالالالا  كبالالالر واالالالالوتا  الالالائفب وكالالالال 

وجالالالر  االبالالالالف  عالالالي  رب الالالالة انفجالالالاراد  الالالربد كييالالالالف بفالالالارم بسالالالاليط حجالالالر الخمالالالاليسب .علالالال  المراسالالالل وحريقالالالالە

وجالالالالالا   لالالالالالل ب الالالالالد  ي كسالالالالالرد االالالالالفاراد االنالالالالال ار  الالالالالدو  ال ااالالالالالمة الحالالالالال ر عالالالالالي الةانيالالالالالة حجالالالالالرا بالتوقيالالالالالد 

وي  الالالالت  وكالالالاي واحالالالد مالالالي  الالال ه االنفجالالالاراد  الالالائف بشالالالالكل يفالالالوم    انفجالالالار  خالالالرب وتسالالالبب حالالالي حالالالد.المحلالالالي

وحالالالالي وقالالالالد سالالالالابدب سالالالالقط االالالالارو  روسالالالالي بالالالالالقرب مالالالالي محطالالالالة السالالالالكل الحديديالالالالة .كبيالالالالر  حالالالالي المدينالالالالة

وقالالالالالد السالالالاللطاد .الرئيسالالالالية حالالالالي جنالالالالوب كييالالالالف ليلالالالالة األرب الالالالا  حيالالالالي يالالالالت  إجالالالالف   الف النسالالالالا  واألطفالالالالال

 .األوكرانية إي المبن  ت رع أل رار طفيفة ول  ي رف ب د عدد ال حايا

 

 

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%83%D9%8A%D9%8A%D9%81&contentId=1505654
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 ..  برت األسلحة حي حرب  وكرانيا حديد ونار و كيبورد 

مالالالر  سالالالبو  علالالال  الحالالالرب حالالالي  وكرانيالالالاب اسالالالتخد  حيالالالە الطرحالالالاي شالالالت   نالالالوا  األسالالاللحة  سالالالكا  نيالالالوت  عربيالالالة/

وكانالالالالالد األسالالالالاللحة .تقريبالالالالالاب باسالالالالالتةنا   سالالالالاللحة الالالالالالدمار الشالالالالالاملب وحتالالالالال   الالالالال ه جالالالالالر  التلالالالالالويح باسالالالالالتخدامها

ب والهالالالالدف  الالالالو شالالالالل قالالالالدر  الخاالالالال  وإيقالالالالا  المسالالالالتخدمة حتالالالال  ايي تقليديالالالالة ومتطالالالالور ب وناريالالالالة وغيالالالالر ناريالالالالة

الحالالالالرب بقاالالالالف مكةالالالالف اسالالالالتخدمد حيالالالالە الاالالالالواري   روسالالالاليا وبالالالالد د . كبالالالالر قالالالالدر مالالالالي الخسالالالالائر حالالالالي االالالالفوحە

ب مالالالالي  جالالالالل قالالالالدراد الالالالالدحا  الجالالالالو  األوكرانالالالالي ةب و الالالالدحد حالالالالي البدايالالالالة لتالالالالدميرالبالسالالالالتية والطالالالالائراد المقاتلالالالال 

الاالالالالالالواري  .إتاحالالالالالالة المجالالالالالالال للطالالالالالالائراد الروسالالالالالالية للتحالالالالالالرل بأريحيالالالالالالة دوي إتعالالالالالالا  النيالالالالالالراي األر الالالالالالية

 الباليستيةواسالالالالتخدمد موسالالالالكو االالالالواري   اد قالالالالو   ائلالالالالة ودقالالالالة عاليالالالالة حالالالالي التوجيالالالالە مالالالالي قبيالالالالل االالالالارو 

االالالالاروخا مالالالالالي  البحريالالالالة الروسالالالالالية ب الم الالالالالروف بطيرانالالالالە علالالالالال  ارتفالالالالا  مالالالالالنخفعب كمالالالالا  طلقالالالالالد "إسالالالالكندر"

كيلالالالالومترب ويطيالالالالر  2500-1500 ب الالالالال   يسالالالالتطيع إاالالالالابة   الالالالداف علالالالال  ب الالالالد يتالالالالراوأل مالالالالي"كالالالالاليبر" طالالالالرات

 طلقالالالالد حالالالالي  روسالالالاليا و حالالالالادد تقالالالالديراد بالالالالأي.(كيلالالالالومتر حالالالالي السالالالالاعة 900بالالالالنفس سالالالالرعة الطالالالالائراد )حالالالالوال  

 .وخا باليستيااار 160اليو  األول للحرب نحو 

 موسكو: ال نرغب حي ال  ط عل  التر النوو  

قالالالالالد المتحدةالالالالة باسالالالال  وتار  الخارجيالالالالة الروسالالالالية ماريالالالالا تاخاروحالالالالاب اليالالالالو  األرب الالالالا ب  سالالالالبوتنيل الروسالالالالية/

إي موسالالالالكو ال ترغالالالالب حالالالالي الواالالالالول إلالالالال  سالالالاليناريو  ال الالالال ط علالالالال  الالالالالتر النالالالالوو   حالالالالي ال فقالالالالاد مالالالالع الالالالالدول 

سالالالالال ال بشالالالالالأي األسالالالالالباب التالالالالالي يمكالالالالالي  ي تج الالالالالل روسالالالالاليا تلجالالالالالأ إلالالالالال   وردا علالالالالال .ال ربيالالالالالة تحالالالالالد     الالالالالرف

اسالالالالتخدا  السالالالالفأل النالالالالوو ب قالالالالالد:  نحالالالالي ننطلالالالالد مالالالالي  ي  الالالال ا السالالالاليناريو المالالالالرو  لالالالالي يتحقالالالالد  بالالالالدا وتحالالالالد 

واعتبالالالالرد  ي  الالالال ا السالالالال ال قالالالالد يكالالالالوي نتيجالالالالة إلالالالال   خلالالالالط  بالالالاليي روسالالالاليا ودول  خالالالالر ب ."    الالالالرف كالالالالاي

واليالالالالاد المتحالالالالد ب حلالالالال  تتحالالالالدي روسالالالاليا االتحاديالالالالة عالالالالي  لالالالالل بقولهالالالالا:  يبالالالالدو  نكالالالال  تخلطالالالالوي بيننالالالالا وبالالالاليي ال

يالالالالأتي  لالالالالل .و شالالالالارد إلالالالال   ي روسالالالاليا  علنالالالالد مالالالالرارا موقفهالالالالا مالالالالي إمكانيالالالالة اسالالالالتخدا  األسالالالاللحة النوويالالالالة."قالالالالط

حالالالالي  الالالالل اسالالالالتمرار ال مليالالالالة ال سالالالالكرية الخااالالالالة التالالالالي تقود الالالالا روسالالالاليا حالالالالي حالالالالي دونبالالالالاسب جنالالالالوب شالالالالرقي 

شالالالالالباط/حبراير الما الالالالاليب إطالالالالالفم عمليالالالالالة  24تييب حالالالالالي و علالالالالالي الالالالالالرئيس الروسالالالالالي حفديميالالالالالر بالالالالالو. وكرانيالالالالالا

عسالالالالكرية خااالالالالة حالالالالي دونبالالالالاسب جنالالالالوب شالالالالرقي  وكرانيالالالالا  و لالالالالل حالالالالي  عقالالالالاب طلالالالالب جمهالالالالوريتي دونيتسالالالالل 

و كالالالالد بالالالالوتييب  ي روسالالالاليا ال .ولو انسالالالالل الشالالالال بيتييب رسالالالالمياب دعالالالال  روسالالالاليا حالالالالي مواجهالالالالة القالالالالواد األوكرانيالالالالة

روسالالالاليا يالالالالتلخص حالالالالي حمايالالالالة األشالالالالخاصب الالالالال يي تخطالالالالط الحالالالالتفل األرا الالالالي األوكرانيالالالالة  مو الالالالحا  ي  الالالالدف 

وعلالالالال  مالالالالدار .ت ر الالالالوا علالالالال  مالالالالد  ةمالالالالاني سالالالالنوادب لف الالالالطهاد واإلبالالالالاد  الجماعيالالالالةب مالالالالي قبالالالالل ن الالالالا  كييالالالالف

األيالالالالا  الما الالالاليةب تبنالالالالالد الالالالالدول ال ربيالالالالة حتمالالالالالة عقوبالالالالاد اقتاالالالالالادية االالالالارمة  الالالالد روسالالالالالياب حالالالالي محاولالالالالالة 

حيمالالالالا بالالالالد د دول عديالالالالد  بالالالالكجف  .رانيالالالالالل الالالال ط علالالالال  موسالالالالكو لوقالالالالف ال مليالالالالة ال سالالالالكرية التالالالالي شالالالالنتها حالالالالي  وك

 رعايا ا مي  وكرانيا عبر دول الجوار مةل بولندا و ن اريا ورومانيا.

 

 

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7&contentId=1505632
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A&contentId=1505632
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1&contentId=1505632
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9&contentId=1505632
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1&contentId=1505632
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7&contentId=1505632
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غتو روسيا ألوكرانيا: المحكمة الجنائية الدولية تبد  تحقيقا حوريا حي جرائ  حرب روسيةب 

 وحرار مليوي الجئ  وكراني 

BBC/ ي مالالالالالي  وكرانيالالالالالا إلالالالالال  الالالالالالدول المجالالالالالاور ب خالالالالالفل قالالالالالالد األمالالالالال  المتحالالالالالد  إي مليالالالالالوي الجالالالالالئ حالالالالالروا اي

سالالالالب ة  يالالالالا  حقالالالالطب ويالالالالأتي  لالالالالل بينمالالالالا بالالالالد د المحكمالالالالة الجنائيالالالالة الدوليالالالالة التحقيالالالالد حالالالالي جالالالالرائ  حالالالالرب روسالالالالية 

ودعالالالالا المفالالالالوع السالالالالامي ل مالالالال  المتحالالالالد  لشالالالال وي الفجئالالالاليي حيليبالالالالو غرانالالالالد ب حالالالالي .محتملالالالالة حالالالالي  وكرانيالالالالا

تقالالالدي  المسالالالاعد  اإلنسالالالالانية المنقالالال   للحيالالالا   للمفيالالالاليي  بيالالالاي علالالال  تالالالويتر إلالالالال   إسالالالكاد البنالالالادمب حتالالالال  يمكالالالي

مليالالالالوي  وكرانالالالالي داخليالالالالا  12وتوق الالالالد الوكالالالالالة  ي الاالالالالرا  سيتسالالالالبب حالالالالي نالالالالتوأل .الالالالال يي بقالالالالوا حالالالالي الالالالالبفد

وكالالالالاي المالالالالدعي ال الالالالا  للمحكمالالالالة الجنائيالالالالة الدوليالالالالة قالالالالد  علالالالالي  نالالالالە سالالالاليفتح تحقيقالالالالا .و الالالال  بحاجالالالالة إلالالالال  اإلغاةالالالالة

بتهالالالالا روسالالالاليا حالالالي  وكرانيالالالالاب اسالالالالتجابة لطلالالالالب عالالالالدد غيالالالالر مسالالالالبوم مالالالالي حوريالالالا حالالالالي جالالالالرائ  حالالالالرب محتملالالالالة ارتك

 الدول األع ا  حي المحكمة.

 

 « وكرانيا ت ترف بسيطر  الجي  الروسي عل  »خيرسوي

ب الالالالد  سالالالالبو  مالالالالي بالالالالد  عمليتهالالالالاب اسالالالالتولد القالالالالواد الروسالالالالية علالالالال  خيرسالالالالوي المدينالالالالة الكبيالالالالر   دار الخلالالالالي /

حادةالالالالاد يفتالالالالرع  ي ت قالالالالد االالالالباأل الخمالالالاليس بشالالالالأي وقالالالالف حالالالالي جنالالالالوب  وكرانيالالالالاب قبيالالالالل جلسالالالالة ةانيالالالالة مالالالالي الم

وخيرسالالالالوي  الالالالي  كبالالالالر مدينالالالالة تسالالالاليطر عليهالالالالا القالالالالواد .إطالالالالفم النالالالالار بالالالاليي المفاو الالالاليي الالالالالروس واألوكالالالالرانييي

الروسالالالالية حالالالالي النالالالالتا  الالالالال    د  منالالالال  بدايتالالالالە قبالالالالل سالالالالب ة  يالالالالا  إلالالالال  حالالالالرار مليالالالالوي شالالالالخص إلالالالال  الالالالالدول 

و علالالالالي إيجالالالالور .الفجئالالالاليي حيليبالالالالو غرانالالالالد  المجالالالالاور ب حسالالالالب المفالالالالوع السالالالالامي ل مالالالال  المتحالالالالد  لشالالالال وي

 لالالالالف نسالالالالمةب  نالالالالە  جالالالالر  مناقشالالالالاد  290كوليخالالالالاييف رئالالالاليس بلديالالالالة  الالالال ه المدينالالالالة التالالالالي يبلالالالالج عالالالالدد سالالالالكانها 

مالالالالع » الالالاليوف مسالالالاللحيي  حالالالالي مبنالالالال  تالالالالابع إلدار  خيرسالالالالويب ملمحالالالالا  بالالالال لل إلالالالال  القالالالالواد الروسالالالالية مالالالالي دوي 

حة ولالالالال  نكالالالالي عالالالالدوانييي.   هرنالالالالا  ننالالالالا وكتالالالالب حالالالالي رسالالالالالة علالالالال  حيسالالالالبول »لالالالال  تكالالالالي لالالالالدينا  سالالالالل. ي يسالالالالميها

وطلالالالالالب رئالالالالاليس اإلدار  اإلقليميالالالالالة جينالالالالالاد  .«ن مالالالالالل لتالالالالالأميي المدينالالالالالة ونحالالالالالاول الت امالالالالالل مالالالالالع عواقالالالالالب ال الالالالالتو

الخوتالالالا حالالالي رسالالالالالة عبالالالر تطبيالالالد تل الالالالرا ب مالالالي سالالالكاي المدينالالالالة البقالالالا  حالالالي منالالالالاتله ب مشالالاليرا  إلالالال   ي الالالالالروس 

 .موجودوي حي جميع  نحا  المدينة و   خطيروي جدا  

 علالالالالي الجالالالالي  الروسالالالالي االالالالباأل األرب الالالالا   نالالالالە سالالالاليطر علالالالال  خيرسالالالالوي الواق الالالالة علالالالال  مقربالالالالة مالالالالي شالالالالبە و

 .2014جتير  القر  التي  متها موسكو حي 
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مباشر: القواد الروسية تسيطر عل  مدينة خيرسوي ومليوي  وكراني حروا مي البفد من   

 بداية ال تو 

كرانيالالالالالاب  كالالالالالدد السالالالالاللطاد األوكرانيالالالالالة سالالالالاليطر  حالالالالالي اليالالالالالو  الةالالالالالامي للهجالالالالالو  الروسالالالالالي علالالالالال   و /24حالالالالالرانس

الجالالالالي  الروسالالالالي علالالالال  مدينالالالالة خيرسالالالالوي القريبالالالالة مالالالالي شالالالالبە جتيالالالالر  القالالالالر  جنالالالالوب الالالالالبفد. حيمالالالالا  علالالالالي 

الو الالالالع حالالالالي  وكرانيالالالالا حيالالالالي مالالالالي  المالالالالدعي ال الالالالا  حالالالالي محكمالالالالة الجالالالالتا  الدوليالالالالة   حتحالالالالا حوريالالالالا  لتحقيالالالالد عالالالالي

ي  الالالال ه الحالالالالرب عبالالالالر شالالالالريط األنبالالالالا  المحتمالالالالل حالالالالدوي جالالالالرائ  حالالالالرب. تالالالالاب وا مباشالالالالر   خالالالالر التطالالالالوراد حالالالال 

 .المستمر 

إلجالالالالرا  جولالالالالة جديالالالالد  مالالالالي المفاو الالالالاد مالالالالع  يتوجالالالالە وحالالالالد  وكرانالالالالي إلالالالال  مكالالالالاي محالالالالدد سالالالاللفا حالالالالي بيفروسالالالاليا

الالالالالروس. وحسالالالالب وكالالالالالة تالالالالاسب حقالالالالد حالالالالتح الجالالالالي  الروسالالالالي ممالالالالرا  منالالالالا لهالالالال ا الوحالالالالد المنت الالالالر واالالالالولە 

 .الخميس

 ولوي  وكرانيالالالالالوي )مسالالالالال ول اإلدار  المحليالالالالالة حالالالالالي الليلالالالالالة الفااالالالالاللة بالالالالاليي األرب الالالالالا  والخمالالالالاليسب  قالالالالالر مسالالالالال 

 .ورئيس البلدية( سيطر  القواد الروسية عل  خيرسويب المدينة الكبير  جنوب البفد

مليالالالالوي الجالالالالئ  وكرانالالالالي حالالالالروا مالالالالي بلالالالالد   منالالالال  بالالالالد  ال الالالالتو الروسالالالالية قبالالالالل  سالالالالبو ب حسالالالالب تأكيالالالالد المفالالالالوع 

 .األعل  لش وي الفجئيي حي األم  المتحد 

يشالالالمل  حالالالي محكمالالالة الجالالالتا  الدوليالالالة   حالالالتح تحقيالالالد حالالالور   حالالالي الو الالالع حالالالي  وكرانيالالالا   علالالالي المالالالدعي ال الالالا 

اإلنسالالالالانية  و إبالالالالاد  جماعيالالالالة ب  المالالالالتاع ب السالالالالابقة والحاليالالالالةب بارتكالالالالاب جالالالالرائ  حالالالالرب  و جالالالالرائ   الالالالد  كالالالالل

 .بلدا من ويا تحد المحكمة 39و لل ب د تلقيە ال و  األخ ر مي 

علالالالال  اتاالالالالال مالالالالع الالالالالرئيس الروسالالالالي حفديميالالالالر  اختالالالالار البقالالالالا   كالالالالد الالالالالرئيس الفرنسالالالالي إيمانويالالالالل مالالالالاكروي  نالالالالە

بالالالالفده و وروبالالالالا  بالالالالوتيي  للسالالالال ي مالالالالي دوي  الالالالواد  إلالالالال  إقناعالالالالە بالالالالالتخلي عالالالالي السالالالالفأل  مشالالالالددا علالالالال   ي

 .ليستا حي حرب  د موسكو

 .الجم ية ال امة ل م  المتحد  تتبن  قرارا يطالب روسيا بكنها  الحرب حي  وكرانيا

 


