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 (وكالة االنباء العراقية(..)  6.)صمباحثات سياسية لإلسراع بتشكيل الحكومة الجديدة ❖

خالالالالالتل اسالالالالالت بالة رإلالالالالاليع شالالالالالبكة املالالالالالتع العراقالالالالالل .. ال ام الالالالالل   املالالالالالتع العراقالالالالالل الحكالالالالالومل  ❖

هالالالالالو شالالالالالري  اساسالالالالالل  الالالالالل مراقبالالالالالة االداء الحكالالالالالومل وتشالالالالالخيص الخ الالالالالل واقتالالالالالرا   والخالالالالالاص

 (موقع مج ع النواب(..)6  .)صالح ول

 7.)صال ام الالالل يع الالالال  تشالالالالكيل لجنالالالالة تح ي يالالالة بشالالالالل  االلتالالالالداء ل الالالال  رإلالالاليع كت الالالالة امتالالالالداد النيابيالالالالة ❖

 (وكالة االنباء العراقية(..)

لبالالالالالدق ي ت الالالالالل بالسالالالالاليد مبالالالالاله،  الكالالالالالافمل ويبحالالالالال  معالالالالالة  مسالالالالالتح ات ال،تحالالالالالي   وا ةد.شالالالالالاخ ❖

او  بالالالالالي  الم سسالالالالالالة لتعالالالالال وقالالالالالانو  الالالالالالدلع الهالالالالالار  لرمالالالالال  الرالالالالالال اإلل  و الالالالالرورة  سالالالالالتمرار ا

 (مج ع النواب موقع(.) 7.)صالتشريعية ومج ع الو راء

احمالالالالالد الربيعالالالالالل  قالالالالالانو  الببالالالالالرة لابالالالالالمة العالالالالالرا  االقتبالالالالالادية لالالالالالع يالالالالالدخل حيالالالالال   الناإلالالالالالب ❖

 (المع ومة  كالةو(..)  8.)صالتن،ي 

 8.)صأشالالالالالال ر لنالالالالالالد حالالالالالالل  البرلمالالالالالالا  6لالالالالالالتء الركالالالالالالابل  االنتخابالالالالالالات سالالالالالالتعاد خالالالالالالتل  الناإلالالالالالالب ❖

 (راقيةاء العاالنب  وكالة(..)

 وكالالالالالالالة(..)8.)ص محمالالالالالالد ال الالالالالالدرط  تجالالالالالالريع التهبيالالالالالالع سالالالالالالي،ك  التحالالالالالالال  الثتثالالالالالالل الناإلالالالالالالب ❖

 (المع ومة

 9.)ص؟باسالالالالالالع خشالالالالالا  ي الالالالالالدع شالالالالالكوة  الالالالالالد مالالالالالدير ب ديالالالالالالة السالالالالالماوة ل الالالالالال ا السالالالالالالبب الناإلالالالالالب ❖

 (نيو   موا ي (..)
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 شالالالالال، (..) 10.)صيتراجالالالالالع لالالالالال  تك يالالالالال  محالالالالالا ف نينالالالالالوة بم الالالالالاع قاإلمم الالالالالاع سالالالالالنجار الكالالالالالافمل ❖

 ( نيو

 (االنباء العراقية  وكالة(..)  10.)صراء بج سة الثتثاءالو   مج ع قرارات ❖

 

و يالالالالالالر الخارجيالالالالالالة ي كالالالالالالد  الالالالالالرورة بالالالالالال ل الج الالالالالالود لوقالالالالالال   هالالالالالالت  النالالالالالالار بالالالالالالي  روسالالالالالاليا  ❖

 (االنباء العراقية  وكالة(..)  13.)صوأوكرانيا

 (االنباء العراقية  وكالة(..) 14.)ص  مخيع ال ول مبدر خهر ح ي لاأللرجل ❖

بالالالالالالالة الالالالالالالالرقع ف،ي  غيالالالالالالالر المالالالالالالالدرجي   الالالالالالالل من ي الالالالالالالا  رواتالالالالالالالب المالالالالالالالو يتع  سالالالالالالال التخهالالالالالالاليه ❖

 (الراط العاع  انباء  وكالة(..) 14.)صالوفي،ل

 (االنباء العراقية  وكالة(..)15.)ص  اثني  الك رباء  ل ه را  لبح  م ،ي  و ير ❖

 15.)ص  نثالالالالال  بال  الالالالالاء ونعتمالالالالالد ل يالالالالالة  الالالالالل الالالالالالادة محاكمالالالالالة العاإلالالالالالدي  الالالالالال  الالالالالالبتدالمالالالالالالكل ❖

 (العاع  الراط  انباء  وكالة(..)

 (نيو   ش، (..)15.)ص  ج سة البرلما  قبل االت،ا  مع البدر"ال" لي ول   امهار ❖

 وكالالالالالالالة(..) 16.)صبل مالالالالالالة جديالالالالالالدةلالالالالالالادة االنتخابالالالالالالات سالالالالالاليدخ نا   حالالالالالالل البرلمالالالالالالا  و البالالالالالالارتل ❖

 (المع ومة

 

 

ا

ا
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 17.)صال الالالالالالبم ل الالالالالال  مسالالالالالال ول الم،الالالالالالر ة العسالالالالالالكرية لالالالالالالدال  بمالالالالالالا يسالالالالالالم  قالالالالالالاهع ديالالالالالالال  ❖

 (عراقيةنباء الوكالة اال(..)

 17.)صة االنتحالالالالالارط ال تيالالالالالل  الالالالالل الهارميالالالالالةالعابالالالالالمة وكشالالالالال  هويالالالالال  حبالالالالالاه "غالالالالال وة"  الالالالالل  ❖

 (وكالة انباء الراط العاع(..)

 (بوت العرا (..)  18.)صتتجة نحو سنجار  قوة مدرلة م  الجي  العراقل ❖

❖  

 

  

وكالالالالالالة االنبالالالالالاء (..)19.)ص بإلالالالالالراي ن،هيالالالالالة  الالالالالل  ط قالالالالالار 20المباشالالالالالرة بتن،يالالالالال  مشالالالالالروع ح،الالالالالر  ❖

 (لعراقيةا

 (الببا (.) 19.)صال رالة  نعمل ل   احتواء الحم  الن  ية ❖
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ل ويالالالالالالد ُم المسالالالالالالاع بالالالالالالاألونرواالبرلمالالالالالالا  العربالالالالالالل يالالالالالالر  ❖ لو المجتمالالالالالالع الالالالالالالدولل  لالالالالالال  تحمالالالالالال 

 (وكالة االنباء السعودية(..) 20.)صمس ولياتة

السالالالالت رار مج الالالالع األمالالالال  حربالالالال ا ل الالالال  ترسالالالالي  األمالالالال  والسالالالالتع وا  ت كالالالالد أمالالالالاع مم كالالالالة البحالالالالري ❖

 (وكالة انباء البحري (..)  20.)ص ل منه ة الشر  األوسه

 

 

 

 

ة الت ديالالالالالد ت،الالالالالا  النالالالالالووط ةأ  الالالالالل هري الالالالالة  لمواج الالالالال ب يالالالالالنك   لالالالالالودة الواليالالالالالات المتحالالالالالدة لت ❖

سالالالالالل اميرانالالالالالل وواشالالالالالنه  تعمالالالالالل ل الالالالال   الالالالالما  قالالالالالدرة أوكرانيالالالالالا ل الالالالال  بالالالالالد أط لالالالالالدوا  رو

 (الراط اليوع(..)21.)ص محتمل

 (روسيا اليوع(..)  21.)صةي ة  ل العتقات الدوليال رو   حانت لحفة الح  ❖

لر اإليالالالالة لنالالالالد مسالالالالتويات البنالالالال  الالالالالدولل  رحالالالالرب أوكرانيالالالالاط سالالالالتب ل أسالالالالعار الهاقالالالالة والسالالالال ع ا ❖

 (الراط الكويتية(..) 22.)صمرت،عة تاريخيا

ا

ا
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ا

 كيل الحكومة الجديدةمباحثات سياسية لإلسراع بتش

ديم راهل الكردسالالالالالتانل مسالالالالالعود مالالالالالع رإلالالالالاليع الحالالالالال ب الالالالالال  بحالالالالال  تحالالالالالال  السالالالالاليادة ة/وكالالالالالالة االنبالالالالالاء العراقيالالالالال 

وقالالالالال مكتالالالالب رإلالالالاليع مج الالالالع النالالالالواب  الالالالل بيالالالالا  .دةالثتثالالالالاء  امسالالالالراع بتشالالالالكيل الحكومالالالالة الجديالالالال بالالالالار انل  

الكردسالالالالالتانل مسالالالالالعود  اليالالالالالوع  رإلالالالالاليعد الحالالالالال ب الالالالالالديم راهلإ  "و الالالالالداي مالالالالال  تحالالالالالال  السالالالالاليادة الت الالالالال   ت  تالالالالال 

واجالالالالالة العم يالالالالالة السياسالالالالالل والمعوقالالالالالات التالالالالالل ت وأ الالالالالا  أ  "الو الالالالالد بحالالالالال  الو الالالالالع."أربيالالالالاللبالالالالالار انل  الالالالالل 

 ."أهمية امسراع بتشكيل الحكومة الجديدةالسياسية  ل العرا "  مشيراي ال  أنة "تع التلكيد ل   

 

ل والخاص  العراقل الحكومختل است بالة رإليع شبكة املتع العراقل .. ال ام ل   املتع 

 خيص الخ ل واقترا  الح ول هو شري  اساسل  ل مراقبة االداء الحكومل وتش 

تبالالالالة لالالالالرإليع مج الالالالع النالالالالواب   بمك اسالالالالت بل السالالالاليد   حالالالالاكع ال ام الالالالل   الناإلالالالالب األول /موقالالالالع مج الالالالع النالالالالواب 

آليالالالالات دلالالالالع    رإلالالالاليع شالالالالبكة االلالالالالتع العراقالالالالل د. نبيالالالالل جاسالالالالع   لبحالالالال  2022نيسالالالالا   -26اليالالالالوع الثتثالالالالاء 

عنيالالالالالة بعالالالالالد اتمالالالالالاع لالالالالالل مالالالالالع ال جنالالالالالة المالشالالالالالبكة وتهالالالالالوير اداء وبالالالالالرام، جميالالالالالع م،ابالالالالال  ا   والتنسالالالالالي  ال،ا

ا الالالالال   الالالالرورة ر الالالالع ادواشالالالالاد ال ام الالالالل بعمالالالالل الشالالالالالبكة  الالالالل ا ونالالالالة االخيالالالالرة   د.تشالالالالكي  ا اء لم  الالالالالا اليالالالالالي

رت الالالالالالاء بعمالالالالالالل الم سسالالالالالالاتل والم نالالالالالالل واسالالالالالالتثمار الك،الالالالالالاءات وال الالالالالالدرات االلتميالالالالالالة واالدبيالالالالالالة وال،نيالالالالالالة لت

دع ل الالال ل الم سسالالالة لتلخالالال  تل حجالالالع الالالالدلع الم الالال ال نالالالوات والالالالدواإلر التابعالالالة ل شالالالبكة     الالالتي لالالال  اهميالالالة اسالالالتر

بواقع الالالالا دو  وجالالالالود التالالالالل ال يمكالالالال  ا  تالالالالن م  دورهالالالالا الح ي الالالالل واسالالالالتبعاد الهالالالالارإلي  ل الالالال  هالالالال ل الم نالالالالة

ات الحكوميالالالالالة لتن،يالالالالال  وهالالالالالالب الناإلالالالالالب االول   جميالالالالالع الالالالالالو ارات والم سسالالالالالات وال يالالالالال .العنابالالالالالر المبدلالالالالالة

التعاقالالالالالد مالالالالالع مهالالالالالابع الشالالالالالبكة  ات ت، الحكالالالالالومل لبالالالالالر تع  الالالالالة بالالالالالدلع المنالالالالال ال الالالالواني  وال الالالالالرارات النا الالالالال ة والم

سالالالالالتدركيا ا  االلالالالالالتع العراقالالالالالل بولالالالالالات واالبالالالالالدارات   مالموابالالالالال،ات الربالالالالالينة لت بيالالالالالة احتياجات الالالالالا مالالالالال  المه

يص الخ الالالالل واقتالالالالرا  الح الالالالول الحكالالالالومل والخالالالالاص هالالالالو شالالالالري  اساسالالالالل  الالالالل مراقبالالالالة االداء الحكالالالالومل وتشالالالالخ

ع ال الالالالاد  ببالالالالورة لامالالالالة لالالالالة مسالالالال ولية ام الالالالل ا  املالالالالتورأة السالالالاليد ال .بالتنسالالالالي  مالالالالع الج الالالالات المعنيالالالالة

كالمخالالالالدرات والجريمالالالالالة المنفمالالالالالة   الالالالا المجتمالالالالالع العراقالالالالاللكبيالالالالرة تتمثالالالالالل بمعالجالالالالالة المشالالالالاكل التالالالالالل يعالالالالالانل من

 والفواهر الس بية الدخي ة ل   الب د.
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 تح ي ية بشل  االلتداء ل   رإليع كت ة امتداد النيابية تشكيل لجنةال ام ل يع   

شالالالالكيل الثتثالالالالاء  لالالالال  تأل الالالال  الناإلالالالالب األول لالالالالرإليع مج الالالالع النالالالالواب حالالالالاكع ال ام الالالالل   /اقيالالالالةنبالالالالاء العروكالالالالالة اال

 يالالالالة بشالالالالل  االلتالالالالداء ل الالالال  رإلالالالاليع كت الالالالة امتالالالالداد النيابيالالالالة الناإلالالالالب محمالالالالد نالالالالورط ل يالالالال  مالالالال  قبالالالالل لجنالالالالة تح ي

حادثالالالالة "تابعنالالالالا وباهتمالالالالاع بالالالالال  وقالالالالال ال ام الالالالل  الالالالل بيالالالالا  .ا فالالالالة الديوانيالالالالةالشالالالالا عية  الالالالل محقاإلمم الالالالاع ق الالالالاء 

يالالالالالة والمجالالالالالاميع سالالالالبوقة البالالالالالادرة مالالالال  قاإلمم الالالالالاع ق الالالالالاء الشالالالالا عية  الالالالالل محا فالالالالة الديوانااللتالالالالداء غيالالالالالر الم

ابيالالالالالة الناإلالالالالالب محمالالالالالد نالالالالالورط ل يالالالالال  ولنابالالالالالر حمايتالالالالالة المحسالالالالالوبة ل يالالالالالة  ل الالالالال  رإلالالالالاليع كت الالالالالة امتالالالالالداد الني

دميالالالالة التالالالالل متابعالالالالة المشالالالالاريع الخ نالالالالاء قيامالالالالة بواجباتالالالالة الدسالالالالتورية الرقابيالالالالة التالالالالل تم الالالالل ل يالالالالةالشخبالالالالية  أث

مسالالالالالال ولة  وأدا  ال ام الالالالالالل "مثالالالالالالل هالالالالالال ل األ عالالالالالالال التالالالالالالل ال تالالالالالالنع لالالالالالال  مواقالالالالالال ."لمالالالالالالواه تمالالالالالالع حيالالالالالالاة ا

ي "الج الالالالات ال  الالالالاإلية المختبالالالالة ا لالالالال  اتخالالالالا  جميالالالالع امجالالالالراءات ال انونيالالالالة الت مالالالالة بحالالالال  ومن الالالالبهة"  داليالالالالا

نيابيالالالالة  وأ الالالالا   "وج نالالالالا بتشالالالالكيل لجنالالالالة تح ي يالالالالة ."وبمالالالالا يح،الالالالف مالالالال  هيبالالالالة الم سسالالالالة التشالالالالريعية المعتالالالالدي 

  باسالالالالالع ول الالالالالوية كالالالالالل مالالالالال  النالالالالالواب حيالالالالالدر الحالالالالالداد  سالالالالال اع الموسالالالالالوطبرإلاسالالالالالة الناإلالالالالالب حيالالالالالدر شالالالالاليخا   

 الررابل  نافع الشب ل  لمتابعة حيثيات الحادثة ونتاإل، التح ي ات مع الج ات المعنية".

 

  لبدق ي ت ل بالسيد مبه،  الكافمل ويبح  معة  مستح ات ال،تحي  وقانو  وا ةد.شاخ

م  الر اإلل  و رورة  ستمرار التعاو  بي  الم سسة التشريعية ومج ع  لهار  لرالدلع ا

 لو راء ا

لبالالالالدق أحمالالالالد بالالالالرإليع  وا ةناإلالالالالب رإلالالالاليع مج الالالالع النالالالالواب العراقالالالالل د.شالالالالاخ  لت الالالال  موقالالالالع مج الالالالع النالالالالواب/ 

  الالالالاء  الالالالل برالالالالداد  وتالالالالع خالالالالتل ال 2022/4/26ء السالالالاليد مبالالالاله،  الكالالالالافمل اليالالالالوع الثتثالالالالامج الالالالع الالالالالو راء 

ع وآخالالالالالالر المسالالالالالالتجدات السياسالالالالالالية ل الالالالالال  السالالالالالالاحة العراقيالالالالالالة  والج الالالالالالود تهالالالالالالورات األو الالالالالالا سالالالالالالتعرام 

سالالالالالالالل الراميالالالالالالة ل  الالالالالالوة واألحالالالالالال اب الوهنيالالالالالالة لتجالالالالالالاو  األ مالالالالالالات ومواج الالالالالالة التحالالالالالالديات  و سالالالالالالتكمال والم

رإلالالالاليع المج الالالالع أو الالالال   الالالالل ل اإلالالالالة  ناإلالالالالب.رية لتشالالالالكيل الحكومالالالالة الجديالالالالدةوامسالالالالتح اقات الدسالالالالتو الخهالالالالوات

تح ات الماليالالالالة ل ،تحالالالالي  ل سالالالالنوات الما الالالالية وأهميالالالالة دلالالالالع ع بحالالالال  ق الالالالية المسالالالال ع الالالالالو راء أنالالالالة تالالالال مالالالالع رإلالالالالي

ع ال رالالالالالل  وجالالالالالرة التهالالالالر   لالالالالال  الم الالالال  األمنالالالالل والخروقالالالالالات األخيالالالالرة ومناقشالالالالالة السالالالالبل الك،ي الالالالالة ال هالالالالا

ال الالالالالوات األمنيالالالالالة والعسالالالالالكرية لمسالالالالال   ءالمنالالالالالاه  الرخالالالالالوة ور الالالالالع مسالالالالالتوة أداجالالالالالة المشالالالالالاكل األمنيالالالالالة ولمعال

نالالالالة تالالالالع الحالالالالدي  لالالالال  أهميالالالالة  سالالالالتمرار لمالالالالل مج الالالالع النالالالالواب  الالالالل أ الالالالاد لبالالالالدق بل  ومالالالال  جانالالالالب آخالالالالر األرم

مرح الالالالة وامجالالالالراءات التشالالالالريعية مقالالالالرار ال الالالالواني  الت مالالالالة  من الالالالا مشالالالالروع قالالالالانو  الالالالالدلع الهالالالالار  هالالالال ل ال

أكالالالالدا الجانبالالالالا  ل الالالال   الالالالرورة  سالالالالتمرار   يمالالالالا.الالالالال ط أرسالالالالل مالالالال  قبالالالالل الحكومالالالالةمالالالال  الرالالالال اإلل والتنميالالالالة لر

ة التشالالالالريعية ومج الالالالع الالالالالو راء و قالالالالرار ال الالالالواني  بمالالالالا يالالالال م  مشالالالالتر  بالالالالي  الم سسالالالال عالالالالاو  والتنسالالالالي  الالت

 ديع الخدمات ل مواهني  ويع   م  حالة األم  وامست رار  ل جميع المحا فات.ت 
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   الببرة لابمة العرا  االقتبادية لع يدخل حي  التن،ي انو  قاحمد الربيعل ناإلبال

ربيعالالالالالل  الثتثالالالالالاء  أ  قالالالالالانو  لابالالالالالمة  فالالالالالة الببالالالالالرة احمالالالالالد الأو الالالالال  الناإلالالالالالب لالالالالال  محا  ومالالالالالة/وكالالالالالالة المع

   ةتهبيالالالال  ال الالالالانو  يحتالالالالا  وقالالالالال الربيعالالالالل .دخل حيالالالال  التن،يالالالال  ألسالالالالباب تنفيميالالالالةتبالالالالادية لالالالالع يالالالال الببالالالالرة االق

ت ة االتحاديالالالالالة والحكومالالالالالة المح يالالالالالة  الالالالالل الببالالالالالرة وتنفالالالالاليع   الالالالالرا لالالالالال  تنسالالالالالي  مشالالالالالتر  بالالالالالي  الحكومالالالالال 

اقعيالالالالة  الالالالل السالالالالبيل ج الالالالع النالالالالواب م ب الالالالي  ل الالالال  خهالالالالوات ووأ الالالالا  أ  ةممث الالالالل المحا فالالالالة  الالالالل م.”ال الالالالانو 

وأشالالالالار  لالالالال  أ  ةال الالالالانو  بالالالالادقت ل يالالالالالة .”ة االتحاديالالالالة لتهبيالالالال  ال الالالالانو  تالالالالدريجياال الالالالره ل الالالال  الحكومالالالال 

مية اال انالالالالة لالالالالع يالالالالدخل حيالالالال  التن،يالالالال  ألسالالالالباب تنفيميالالالالة   رإلاسالالالالة الجم وريالالالالة ونشالالالالر  الالالالل الجريالالالالدة الرسالالالال 

ل الالالانو  مالالال  قبالالالل رط المنتفالالالر هالالالويت هالالالو لالالالدع تن،يالالال  امالالالا ي الالالدد هالالال ا المشالالالروع والح الالالع الببالالال مو الالالحا أ  ة

 حكومة برداد .

 

 أش ر لند حل  البرلما   6الركابل  االنتخابات ستعاد ختل  الناإلب لتء 

الثتثالالالاء  مالالال  لالالالدع الشالالالعب النيالالالابل لالالالتء الركالالالابل  ال  مالالال  أجالالالل حالالال ر رإلالالاليع تحالالال  /وكالالالالة االنبالالالاء العراقيالالالة

أشالالالال ر   ا تالالالالع حالالالالل  6  االنتخابالالالالات سالالالالتعاد خالالالالتل أ حسالالالالع منبالالالالب رإلالالالاليع الجم وريالالالالة   يمالالالالا أشالالالالار الالالالال 

   "المشالالالالال د بسالالالالالبب االنسالالالالالداد السياسالالالالالل أل الالالالال  تالالالالالاثيراي  الالالالالل تجالالالالالاو  كالالالالالل المالالالالالدد بل الركالالالالالاوقالالالالالال .البرلمالالالالا 

 ."لجم وريةالدستورية المتع  ة بانتخاب رإليع ا

م بولالالالالة  لكالالالال  لنالالالالدما تكالالالالو  الكتالالالالل  وأ الالالالا  أ  "االختت الالالالات السياسالالالالية لنالالالالدما تكالالالالو  مو الالالالولية تكالالالالو 

 الالاله تتنالالالاحر ل الالال  السالالال هة برالالالم  الالال  لالالالدد كبيالالالر مالالال  الم الالالالد هالالالل  السياسالالالية التالالالل نجحالالالت  الالالل الحبالالالول ل

ل"  ألمالالالالر يكالالالالو  غيالالالالر م بالالالالوالنفالالالالر لالالالال  الشالالالالعب وواجبالالالالات ع الدسالالالالتورية واالختقيالالالالة تجالالالالال شالالالالعب ع هنالالالالا ا

ي  "ال نعالالالالر  ا   نحالالالال   اهبالالالالو  الالالالال  أيالالالال ؟  الالالالل  ول،الالالالت الالالالال  أنالالالالة "ال يمكالالالال   الالالالما  المشالالالالاركة."م الالالالي،ا

ا الخيالالالار ألننالالالالا تجاو نالالالالا ع حالالالالل مج الالالع النالالالالواب ولكالالالال  ال ي الالالو   الالالالل األ الالال  سالالالالوة هالالالال ات  يمالالالالا لالالالو تالالالال االنتخابالالال 

ي أ  "الم،و ية   ا كانت جادة  ل  ".أش ر 6 لادة االنتخابات  ستعاد ختل  الدستور"  مبينا

 

   تجريع التهبيع سي،ك  التحال  الثتثل الناإلب محمد ال درط

 محمالالالد حسالالالال  ال الالالدرط  الثتثالالالالاء   قالالالرار مج الالالالعتت  دولالالالة ال الالالالانو  ألتبالالالر الناإلالالالالب لالالال  اإلالالالال  وكالالالالة المع ومالالالالة/

واب ل الالالالانو  يجالالالالرع التهبيالالالالع او التعامالالالالل مالالالالع الكيالالالالا  امسالالالالراإلي ل بلنالالالالة سالالالاليكو  بالالالالادرة لت،كالالالال  التحالالالالال  لنالالالال ا

وقالالالالال .د أ  امهالالالالار التنسالالالالي ل يالالالالر م ر  الالالالا قاهعالالالالا مسالالالالالة التهبيالالالالع مالالالالع العالالالالدو البالالالال يونلالثتثالالالالل   يمالالالالا أكالالالال 

يالالالالالا  الثتثالالالالالل لالالالالاليع لالالالالالدي ا أط مشالالالالالك ة  الالالالالل التعامالالالالالل مالالالالالع الكة  الالالالالل التحالالالالالال     ةج الالالالالات لديالالالالالدال الالالالالدرط 

وأ الالالالا   أ    امهالالالالار التنسالالالالي ل يالالالالر م .”البالالالال يونل  وسالالالالاإلرة باتجالالالالال التهبيالالالالع والتعامالالالالل مالالالالع  سالالالالراإليل

ياسالالالاليا وشالالالالعبيا مالالالالرأ مر و الالالالا سالتهبيالالالالع والتعامالالالالل مالالالالع الكيالالالالا  امسالالالالراإلي ل  لكونالالالالة  ا بشالالالالكل قالالالالاهع لم يالالالالة
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ت تجالالالالال معالالالالاكع أمالالالالاع الشخبالالالالياانالالالالت   مبينالالالالا أ  ةالتنسالالالالي ل يسالالالالير  الالالالل اوغيالالالالر م بالالالالول بالالالاللط بالالالالورة ك

 والج ات التل تحاول الت رب م   سراإليل .

 

 ي دع شكوة  د مدير ب دية السماوة ل  ا السبب؟  باسع خشا ناإلب ال

ال الالالال  الناإلالالالالب المسالالالالت ل باسالالالالع خشالالالالا   الثتثالالالالاء  لالالالال  ت الالالالديع شالالالالكوة لنالالالالد محكمالالالالة الن اهالالالالة  /ا ي  نيالالالالو ومالالالال 

متنالالالالع لالالالال  ت ويالالالالدنا بمالالالالا   ا  ةمالالالالدير ب ديالالالالة السالالالالماوة يوقالالالالال خشالالالالا   الالالالل بيالالالالا  .ديالالالالة السالالالالماوة الالالالد مالالالالدير ب 

قهالالالالع االرا الالالالل التالالالالل تالالالالع بيع الالالالا أو تخبيبالالالال ا مالالالال  أوليالالالالات ووثالالالالاإل  تتع الالالال  بال،سالالالالاد المعالالالالرو  لالالالال  ه بنالالالالا 

خالالالالالرة تتع الالالالال  بالمشالالالالالاريع االسالالالالالتثمارية ول الالالالالود المسالالالالالاهحة خت الالالالالا ل  الالالالالانو   ا الالالالالا ة الالالالالال  ق الالالالالايا  سالالالالالاد أ

إل  تع  هالالالالا  تثبالالالالت تالالالالوره وا الالالالا  ا  ةاألدلالالالالة التالالالالل لالالالالدط  وأنالالالالا أحالالالالاول جمالالالالع وثالالالالا.”ل الب ديالالالالةوايجالالالالار أمالالالالوا

بالالالاليا    مات الالالالا الرقابيالالالالة يعالالالال   قنالتنالالالالا بتورهالالالالة شخة  و   لرق الالالالة المالالالالدير لمالب ديالالالالة ب  الالالالايا  سالالالالاد كبيالالالالر

مالالالة تح يالالال  الن اهالالالة ممتنالالالالة لالالال  ت ويالالالدنا بمالالالا ه بنالالالا  وسالالالو  مشالالاليرا ةلالالال ا قالالالدمت شالالالكوة  الالالدل الالالال  محك

  ا بح مة م  الشكاوة .الح 
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 اع سنجار محا ف نينوة بم اع قاإلمم الكافمل يتراجع ل  تك ي  

محالالالالا ف تراجالالالالع رإلالالالاليع مج الالالالع الالالالالو راء العراقالالالالل مبالالالاله،  الكالالالالافمل لالالالال  قالالالالرارل بتك يالالالال   نيالالالالو / شالالالال، 

   ل؛ النالالالالاه  الرسالالالالمل باسالالالالع المحا فالالالالة رلالالالالد العباسالالالال  وقالالالالال.نينالالالالوة نجالالالالع الجبالالالالورط بم الالالالاع قاإلمم الالالالاع سالالالالنجار

إلمم اميالالالة ق الالالالاء سالالالنجار  مشالالاليرا الالالالال  الكالالالافمل الرالالال  قالالالرار تك يالالالال  محالالالا ف نينالالالوة نجالالالالع الجبالالالورط بالالالادارة قا

 أ  اسباب االلراء مج ولة.

 

 قرارات مج ع الو راء بج سة الثتثاء

اتخالالالال  مج الالالالع الالالالالو راء  اليالالالالوع الثتثالالالالاء  جم الالالالة مالالالال  ال الالالالرارات الجديالالالالدة خالالالالتل   /العراقيالالالالةنبالالالالاء وكالالالالالة اال

 .به،  الكافمليادية المنع دة برإلاسة رإليع مج ع الو راء مج ستة االلت

   "مج الالالالع الالالالالو راء ل الالالالد ج سالالالالتة االلتياديالالالالة كتالالالالب املتمالالالالل لالالالالرإليع مج الالالالع الالالالالو راء  الالالالل بيالالالالا  الم وقالالالالال

ع مج الالالالع الالالالالو راء مبالالالاله،  الكالالالالافمل"  مبينالالالالا أنالالالالة "جالالالالرت خالالالالتل الج سالالالالة السادسالالالالة لشالالالالرة برإلاسالالالالة رإلالالالالي

الوقالالالالو  ل الالال  سالالالير تن،يالالال  امجالالالالراءات الحكوميالالالة التالالالل سالالالالب  د  وقشالالالة مجمالالالل األو الالالاع العامالالالالة  الالالل الالالالبتمنا

 ."رها ل   العرا خ ت لمواج ة األ مة االقتبادية العالمية والتخ،ي  م  آثاأ  ات

ة مجوأ الالالالا   أنالالالالالة "بعالالالالالد مناقشالالالالات لالالالالالدد مالالالالال  ال،  الالالالالع الالالالالالو راء  الالالالرات الخابالالالالالة بم الالالالال  الك ربالالالالاء  وجالالالالال 

  :با تل

 

حهالالالالة لكالالالالا   وتج ي هالالالالا بمالالالالا ي الالالالم  تشالالالالري  ا بكامالالالالل  لالالالال  ماسالالالالتكمال التوبالالالاليتت الرا يالالالالة الوابالالالال ة  -1

 .ميكا واه 200رة  هاقت ا البال

 

كي الالالالومتراي   17تمديالالالالد أنبالالالالوب توبالالالاليل الوقالالالالود ام الالالالا ل  لالالالال  محهالالالالة بالالالالت  الالالالالدي  البخاريالالالالة  وبهالالالالول  -2

رالالالالالرم تشالالالالالريل المحهالالالالالة بكامالالالالالل وحالالالالالدات ا وت،الالالالالادط لم يالالالالالة الن الالالالالل بالبالالالالال اري،  و يالالالالالادة  نتالالالالالا  الهاقالالالالالة ل

 .ب ةبالمح رباإلية  الك

 

والوحالالالالدات الم ح الالالالة لخدمالالالالة محهالالالالة ميسالالالالا  ح ،ايالالالالة –التوجيالالالالة بامسالالالالراع بمالالالالد خالالالاله أنبالالالالوب ب ركالالالالا   -3

 الالالالالل الوقالالالالالت    وتوسالالالالالعة أنبالالالالالوب المكث،الالالالات  الالالالالم  ألمالالالالالال تشالالالالريل محهتالالالالالل ميسالالالالالا  والعمالالالالارةاالسالالالالتثمارية

 .ن،سة
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 جاإلحالالالالالالةوتالالالالالالابع أ  "الج سالالالالالالة شالالالالالال دت اسالالالالالالتعرام الت ريالالالالالالر الوبالالالالالالاإلل  وامجالالالالالالراءات المتخالالالالالال ة؛ لمواج الالالالالالة 

مجالالالالاالت الوقايالالالالة  والسالالالاليهرة البالالالالحية  كورونالالالالا  ومسالالالالتجدات لمالالالالل لجنالالالالة تع يالالالال  امجالالالالراءات الحكوميالالالالة  الالالالل

هبيالالالالة المه وبالالالالة  شالالالالار ال،يالالالالروع  وج الالالالود و ارة البالالالالحة  الالالالل ت يإلالالالالة العتجالالالالات الالتولويالالالالة؛ ل حالالالالد مالالالال  انت

 ."ومواب ة تو ير ال  احات  ل لموع البتد

 :ة ل   جدول األلمال  أبدر ال رارات ا تيةلمدرجوبعد أ  ناق  مج ع الو راء المو ولات ا

 

اع محالالالالالا ف النجالالالالال  األشالالالالالر  باسالالالالالتحدا  ب ديالالالالالة  الالالالالل المدينالالالالالة ال ديمالالالالالة  ل الالالالال  أ  ا  الالالالالة ل الالالالال  قيالالالالال أوالي/ المو

ي ل   مج ع المحا فة  ل دورتة الجديدةيعرم مو وع  قرار ب اإل ا م  لدم  .ة الح ا

 

ي/  قالالالالالرار توبالالالالالية المج الالالالالع الالالالالالو ارط لتقتبالالالالالاد بشالالالالال  ل  الموا  الالالالالة ل الالالالال  مالالالالالا جالالالالالاء  الالالالالل كتالالالالالاب و ارة ثانيالالالالالا

  حالالالالالالول المشالالالالالالرولات 2021كالالالالالالانو  األول  2( المالالالالالال ر   الالالالالالل 1/2/775)و.ع/رقع بالعالالالالالالدد لمالالالالالال التخهالالالالالاليه ا

 :الممولة م  قروم البن  الدولل  بحسب ا تل

 

 لالالال اع الالالالو ارات والج الالالات غيالالالر المرتبهالالالة بالالالو ارة والمحا فالالالات كا الالالة  ب الالالرورة التمالالالاد آليالالالة تن،يالالال      -1

المالالالالرقع  ارة التخهالالالاليهوجالالالالب كتالالالالاب و ولات الممولالالالالة مالالالال  ال الالالالروم التالالالالل سالالالالب  ا  تالالالالع المام الالالالا بمالمشالالالالر

  والتلكيالالالالد ل الالالال  لالالالالدع الالالالالدخول بالالالاللط الت امالالالالات 2020تشالالالالري  الثالالالالانل  11(  المالالالال ر   الالالالل15791بالعالالالالدد )

الج الالالالات الدوليالالالالة مالالالالا لالالالالع يعالالالالرم المو الالالالوع ل الالالال  و ارة التخهالالالاليه لدراسالالالالتة و الالالالما   دراجالالالالة  الالالالل  مالالالالع

ع مالالالال  قالالالالرار مج الالالال ( 1ال، الالالالرة )االقتالالالالرام  اسالالالالتناداي  لالالالال   العامالالالالة قبالالالالل الشالالالالروع بعم يالالالالةقالالالالانو  الموا نالالالالة 

 .(2019لسنة   69الو راء )

 

ل بالالالالمنج  مالالال  المشالالالاريع ت الالالدع ت الالالارير نبالالال  سالالالنوية  لالالال  و ارة التخهالالاليه/ داإلالالالرة التعالالالاو  الالالالدول     -2

 .الممولة م  ال روم

 

امتت المتع  الالالة بالمشالالالرولات الممولالالالة مالالال  تالالالولل الج الالالات كا الالالة بإلهالالالاء األهميالالالة ال بالالالوة ل معالالال      -3

أيالالالالاع لمالالالالل مالالالال  تالالالاللري  ورودهالالالالا  لالالالال   5خالالالالتل مالالالالدة ال تتجالالالالاو   ات المه وبالالالالةمالالالالال امجالالالالراء  و كال الالالالروم

اليالالالالالة   الالالالالا ية ناتجالالالالالة لالالالالال  لالالالالالدع االلتالالالالال اع بالالالالالال،ترات الج الالالالالة  لتت الالالالالل التالالالالاللخير والالالالالالدخول  الالالالالل الت امالالالالالات م

 .المنبوص ل ي ا  ل بنود ات،اقية ال رم
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    نبالالالوص قالالالانومالالالار   بتن،يالالال ج الالالات الحكوميالالالة المسالالال ولة لالالال  جبايالالالة ال الالالراإلب والكع ال لالالال ا     -4

الموا نالالالالالة العامالالالالالة االتحاديالالالالالة الخابالالالالالة بامل،الالالالالاءات ال الالالالالريبية والكمركيالالالالالة ل مشالالالالالرولات مو الالالالالوع البحالالالالال   

أ  يكالالالالو  ات،الالالالا  ال الالالالرم والع الالالالد وقعالالالالا وقالالالالت ن،الالالالا  قالالالالانو  الموا نالالالالة؛ لتجنالالالالب تحميالالالالل الدولالالالالة ألبالالالالاء شالالالالريهة 

 .ية ال مبرر ل امالية   ا 

 

 الالالالوية وكالالالالتء و ارات )الماليالالالالة  الماليالالالالة ول برإلاسالالالالة و يالالالالرتالالالالللي  لجنالالالالة توجي يالالالالة ل يالالالالا      -5

ورإلالالالالالاليع ال يإلالالالالالالة الع يالالالالالالا  والتخهالالالالالاليه  واملمالالالالالالار وامسالالالالالالكا  والب الالالالالالديات واألشالالالالالالرال العامالالالالالالة  والك ربالالالالالالاء( 

تسالالالالمية أل الالالالاء ل تنسالالالالي  بالالالالي  المحا فالالالالات  وممثالالالالل لالالالال  األمانالالالالة العامالالالالة لمج الالالالع الالالالالو راء    الالالالتي لالالالال  

هع لنالالالالد الحاجالالالالة  تتالالالالول  ال جنالالالالالة كالالالالو  اسالالالالتدلا ت العتقالالالالالة يلج الالالالات الحكوميالالالالة األخالالالالرة  اارتبالالالالاه لالالالالدة ا

ة من الالالالا بالشالالالالكل الالالالال ط لم يالالالالة توجيالالالالة ال الالالالروم وتالالالال ليل الع بالالالالات التالالالالل تواجالالالالة تن،يالالالال  المرولالالالالات الممولالالالال 

 .يحول دو  توق، ا

 

ي/ تن،يالالالال اي ل ، الالالالرتي  ) يالالالالوا  الرقابالالالالة الماليالالالالة االتحالالالالادط المالالالالرقع بالعالالالالدد ( المالالالال كورتي   الالالالل كتالالالالاب د2أ و -1ثالثالالالالا

لسالالالالالالنة  15  المرا الالالالالال  ربالالالالالاله قالالالالالالرار مج الالالالالالع الالالالالالالو راء )2021شالالالالالالباه  3لمالالالالالال ر   الالالالالالل ( ا1/1/15/2443)

 :(  ت رر ما يلتل2022

 

ل  المبينالالالالة  الالالالل أدنالالالالال  لالالالال  و ارة المالالالالوارد الماليالالالالة  لتن،يالالالال  تالالالالولل و ارة الماليالالالالة تمويالالالالل المبالالالالا     -1

 :الشحة الماإلية  ل محا فة ديال   األلمال الهارإلة لمعالجة

 

 الالالاله خمسالالالالة م يالالالالارات وسالالالالبع مإلالالالالة وخمسالالالالو  م يالالالالو  دينالالالالار ( دينالالالالار  5750000000ل )المب الالالال  امجمالالالالال 

 :تتو ع ل  

ه م يالالالالار وسالالالالبع مإلالالالالة وخمسالالالالو  م يالالالالو  دينار/ال يإلالالالالة العامالالالالة ل ميالالالالال دينالالالالار    الالالال  (1750000000) -

 يالالالال  المسالالالالت  مات ال الالالالرورية )أنابيالالالالب   بالالالالرايع الجو يالالالالة  لح،الالالالر ا بالالالالار  الالالالل مخت الالالال  انحالالالالاء المحا فالالالالة مالالالالع تج

 ير  ل (ح،ر.. وغ

 

دينالالار    الالاله سالالبع مإلالالة وخمسالالو  م يالالو  دينالالالار/ داإلالالرة تن،يالال  ألمالالال كالالرط األن الالالر  (750000000)     -

لمالالالالالال ر الالالالالع الترسالالالالالبات لم الالالالالدع السالالالالالدات والسالالالالالدود الموجالالالالالودة  الالالالالل المحا فالالالالالة ل الالالالالما  ت يإلالالالالالة تخبالالالالالص أل

 .أحوام ل خ  
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وم يل وبالالاليانة حالالال ر    الالاله خمالالالع مإلالالالة م يالالالو  دينالالالار/ ال يإلالالالة العامالالالة لتشالالالرنالالالادي (500000000)     -

ن الالالر ال،الالالالرات تخبالالالص أللمالالالالال الته يالالالرات  ور الالالالع الترسالالالبات مالالالال  شالالالبكة الالالالالرط لتسالالال يل  يبالالالالال الميالالالال  لالالالال  

 .هات امسالة ختل انخ،ام مناسيب الميالمح

 

دينالالالار    الالاله م يالالالارا  وسالالالبع مإلالالالالة وخمسالالالو  م يالالالو  دينار/ال يإلالالالة العامالالالالة  (2750000000)     -

الدوريالالالة لمحهالالالات ال الالال  والنالالالوافع مالالالع مالالالد  مالالالال البالالاليانةلتشالالالريل وبالالاليانة حالالالوم ن الالالر دج الالالة تخبالالالص ألل

 .خه ك رباء لمحهة أس،ل الخالص

 

ي/ قيالالالالالاع و ارة الداخ تبالالالالالنيع  يالالالالالة/ مديريالالالالالة المالالالالالرور العامالالالالالة بالالالالالإبراع ل الالالالالد اسالالالالالتثمارط منشالالالالالاء معمالالالالالل لرابعالالالالالا

 .(2019لسنة  245ال وحات مع بندو  ش داء الشرهة  استثناء م  قرار مج ع الو راء )

 

ي/ تالالالالالولل و ارة الما ( دينالالالالالار  50000000ليالالالالالة بتمويالالالالالل م سسالالالالالة البيالالالالالت العراقالالالالالل لإلبالالالالالداع بمب الالالالال  )خامسالالالالالا

ليالالالالة ( المالالالال كورتي   الالالالل كتالالالالاب ديالالالالوا  الرقابالالالالة الما2  و1يالالالال اي ل ، الالالالرتي  )  الالالاله خمالالالالع مإلالالالالة م يالالالالو  دينالالالالار تن،

رار . المرا الالالالال  ربالالالالاله قالالالالال 2021كالالالالالانو  األول  3( المالالالالال ر   الالالالالل 1/1/15/2443االتحالالالالالادط المالالالالالرقع بالعالالالالالدد )

 (.2022نة لس 15مج ع الو راء )

 

 و ير الخارجية ي كد  رورة ب ل الج ود لوق   هت  النار بي  روسيا وأوكرانيا

ة  الالالال اد حسالالالالي   لالالالال  اهتمالالالالاع وكالالالالالة االنبالالالالاء العراقيالالالالة/ الحكومالالالالة بتهالالالالوير العتقالالالالات  ألالالالالرب و يالالالالر الخارجيالالالال،

عُد كا الالالة   يمالالالا أكالالالد  الالالرورة بالالال ل الج الالالود ل الالالما  و ة بالالالي  العالالالرا  والنالالالروي، ل الالال  البالالالُ قالالال   هالالالت  الثناإليالالال،

ة  .النالالالالالار بالالالالالي  روسالالالالاليا وأوكرانيالالالالالا ة وامق يميالالالالال، وا الالالالالا   ا  "الجالالالالالانبي  ناقشالالالالالا لالالالالالددة مالالالالال  ال  الالالالالايا الدوليالالالالال،

د والم ،الالالالالات  ات االهتمالالالالالاع الُمشالالالالالترد  و الالالالالل م الالالالالدمت ا التهالالالالال  ة والعسالالالالالكري ة  الالالالالل أوكرانيالالالالالا  وأكالالالالال  ورات األمنيالالالالال 

ود ملالالالادة  حالالالتل السالالالتع و الالالما   بالالالي  روسالالاليا وقالالال   هالالالت  النالالالار السالالالي د الالالالو ير ل الالال   الالالرورة بالالال ل الُج الالالُ

ة ل توابالالالالل مالالالالع األهالالالالرا  المعنيالالالالة  الالالالل البالالالالراع  و ي الالالالا   وأوكرانيالالالالا"  ُمشالالالاليراي  لالالالال  مبالالالالادرة الجامعالالالالة العربيالالالال،

ل الالالالا الشالالالالعب األوكرانالالالالل   وكي،يالالالالة تالالالاللثير هالالالال ا البالالالالراع ل الالالال  الو الالالالع األمنالالالالل   الكارثالالالالة امنسالالالالاني،ة التالالالالل تعالالالالرم

و الالالل ختالالالالاع ال  الالالاء دلالالالالا الالالالو ير الجانالالالالب .بالالالالورة خابالالالة الالالل المنه الالالة ببالالالالورة لامالالالة و الو الالالالع االقتبالالالادط  ب

ة ي ته الالالالال عة لتبالالالالادل ال يالالالالارات ل الالالال  -النرويجالالالالل  السالالالالتإلنا  ل الالالالد ال جنالالالالة العراقيالالالال، كة  ُمبالالالالديا ة الُمشالالالالترد النرويجيالالالال،

ِّ؛ لما لة م  انعكاسات  يجابي ة ل   مسار ت وية العتقات بي  برداد وأوس و.  ستوةالمُ   الو ارط 
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 ل مبدر خهر ح ي لاأللرجل  مخيع ال و

الثتثالالالالاء  أ  مخالالالاليع ال الالالالول مبالالالالدر ال الالالالومل  قاسالالالالع األلرجالالالالل  أكالالالالد مستشالالالالار األمالالالال   /وكالالالالالة االنبالالالالاء العراقيالالالالة

   "مستشالالالالار األمالالالال  ال الالالالومل  األمالالالال  ال الالالالومل  الالالالل بيالالالالا  وقالالالالال المكتالالالالب املتمالالالالل لمستشالالالالار .خهالالالالر ح ي الالالالل

ريكالالالالل ل شالالالالر  األوسالالالاله  دانالالالالا قاسالالالالع األلرجالالالالل  اسالالالالت بل بمكتبالالالالة اليالالالالوع  ناإلالالالالب مسالالالالالد و يالالالالر الالالالالد اع األم

وأ الالالالا   أ  "ال  الالالالاء ."اثيو تالالالالولرلسالالالال،ير األمريكالالالالل  الالالالل برالالالالداد مالالالال سالالالالترول  والو الالالالد المرا الالالال  ل الالالالا  بح الالالالور ا

هالالالالاب واسالالالالتمرار الالالالالدلع الالالالالدولل الم الالالالدع ل عالالالالرا     الالالالا ة  لالالالال  شالالالال د بحالالالال  لالالالالدة م ،الالالالات تتع الالالال  بمكا حالالالالة امر

 ."رانيةاألوك  -بح  م   مخيع ال ول الحدودط وتهورات األ مة الروسية 

بالالالالدلع العالالالالرا  ودلالالالالع ال الالالالوات العراقيالالالالالة  مالالالال  جانب الالالالا ألربالالالالت سالالالالترول  لالالالال  "التالالالال اع الواليالالالالات المتحالالالالدة

الالالالالال  أ  "هالالالالال ا بالالالالالدا وا الالالالالحا مالالالالال  خالالالالالتل وااللتالالالالال اع بات،اقيالالالالالة امهالالالالالار االسالالالالالتراتيجل ومخرجات الالالالالا"  مشالالالالاليرة 

هميالالالالة ة أتحالالالالول قالالالالوة الم الالالالاع المشالالالالتركة  لالالالال  م مالالالالة تمكالالالالي  ومشالالالالورة ومسالالالالالدة ل جانالالالالب العراقالالالالل  م كالالالالد

وبينالالالالت أ  "الواليالالالالات المتحالالالالدة ."ب الالالالدان ع تسالالالال يع امرهالالالالابيي   الالالالل مخالالالاليع ال الالالالول  لالالالال  دول الالالالع ومحالالالالاكمت ع  الالالالل

 ."لمرربستدلع ه ا التوجة  ل م تمر مكا حة دال  ال ط سيع د  ل ا

  

 ب الموف،ي  غير المدرجي   ل منبة الرقع الوفي،ل التخهيه  سيتع  ي ا  روات

مالالالال  لالالالالع الثتثالالالالاء  انالالالالة سالالالاليتع اي الالالالا  رواتالالالالب المالالالالوف،ي  مت و ارة التخهالالالاليه  أكالالالالد /عوكالالالالالة انبالالالالاء الالالالالراط العالالالالا

لبالالالد  وقالالالال المتحالالالد  باسالالالع الالالالو ارة.يالالالدرجوا  الالالل منبالالالة الالالالرقع الالالالوفي،ل لحالالالي  اكمالالالال بيانالالالات ع  الالالل المنبالالالة

"مبالالالالير المالالالالوف،ي  ممالالالال  لالالالالع يالالالالدرجوا  الالالالل منبالالالالة الالالالالرقع الالالالالوفي،ل متوقالالالال  ل الالالال   ال هالالالالرة ال نالالالالداوط   ا 

منالالالال   مبينالالالالا ا  "هالالالال ل المنبالالالالة م مالالالالة ل رايالالالالة ولم الالالالت و ارة التخهالالالاليه ل ي الالالالاارسالالالالال م سسالالالالات ع ل الالالالا"  

ول،الالالالت ال نالالالالداوط  ا  "هالالالال الء المالالالالوف،ي  سالالالالتتوق  رواتالالالالب ع لحالالالالي  اكمالالالالال ."سالالالالنوات وتعتبالالالالر منجالالالال ا م مالالالالا

را الالالالال  ا  "الت بالالالالير لالالالاليع مالالالال  و ارة التخهالالالاليه وا  لالالالالدع ادرا  لالالالالدد مالالالال  بيانالالالالات ع  الالالالل المنبالالالالة"  مشالالالالي

 ."رسال دواإلرهع لبيانات ع ال  الو ارةالموف،ي  يعود ال  لدع ا

سالالالالالتو ر المع ومالالالالالات الكام الالالالالة وقالالالالالالدة بيانالالالالالات لالالالالال  لالالالالالدد المالالالالالوف،ي  الالالالالال كور وا الالالالالا  ا  "هالالالالال ل المنبالالالالالة 

لمالالالالالوف،ي  ب يك يالالالالالة ومنبالالالالالة ابالالالالالات    الالالالالت لالالالالال  حبالالالالالر جميالالالالالع اواالنالالالالالا  وسالالالالالنوات الخدمالالالالالة واالختب

 واحدة".

 

 

 

 

 

ا
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 و ير الك رباء  ل ه را  لبح  م ،ي  اثني 

العابالالالالمة اميرانيالالالالة ه الالالالرا  الثتثالالالالاء   لالالالال  توجالالالالة و يالالالالر الك ربالالالالاء لالالالالادل كالالالالريع   /بالالالالاء العراقيالالالالةوكالالالالالة االن 

"غادرنالالالالا قبالالالالل اء  الالالالل بيالالالالا  وقالالالالال  لالالالالتع و ارة الك ربالالالال .ب يالالالالارة رسالالالالمية لبحالالالال  مو الالالالولات  هتقالالالالات الرالالالالا 

ي كبيالالالراي  ي و الالالداي و اريالالالا ي الالالال  ه الالالرا   ل  الالالاء و يالالالرطق يالالالل و يالالالر الك ربالالالاء لالالالادل كريع مترإلسالالالا الهاقالالالة  متوج الالالا

اجتمالالالالالات مالالالالع الجانالالالالب االيرانالالالالل لبحالالالال  مو الالالالوع  والالالالالن،ه االيالالالالرانيي "  ال تالالالالا الالالالال  أ  "الالالالالو ير سالالالاليع د لالالالالدة

بنالالالالالالود الع الالالالالالود واالت،اقيالالالالالالات الموقعالالالالالالة بالالالالالالي  اهتقالالالالالالات الرالالالالالالا  وسالالالالالالداد المسالالالالالالتح ات و الالالالالالرورة االلتالالالالالال اع ب

وه الناق الالالالة ات مراثونيالالالالة لجميالالالالع المحهالالالالات والخهالالالال وأ الالالالا   أ  "الالالالالو ير يجالالالالرط جالالالالوالت و يالالالالار."الجالالالالانبي 

  غر الالالالة لم يالالالالات داإلمالالالالة االنع الالالالاد لمعالجالالالالة  الالالالل جميالالالالع محا فالالالالات العالالالالرا   كمالالالالا ويشالالالالر  بشالالالالكل مباشالالالالر ل الالالال 

سالالالالالل واالسالالالالتعدادات ب يالالالالادة سالالالالالات تج يالالالال  وتالالالالدليع وتلهيالالالالل قهالالالالاع التو يالالالالع بريالالالالة أ  تسالالالال،ر كالالالالل هالالالال ل الم

ا."الك رباء ل مواهني 

 

 لعاإلدي  ال  البتد المالكل  نث  بال  اء ونعتمد ل ية  ل الادة محاكمة ا

الثتثالالالالاء  موق،الالالالا ا اء    دولالالالالة ال الالالالانو  نالالالالورط المالالالالالكل أبالالالالدة رإلالالالاليع اإلالالالالتت وكالالالالالة انبالالالالاء الالالالالراط العالالالالاع/

 .م كالالالداي ث تالالالة بال  الالالاء العراقالالالل  الالالل الالالالادة محاكمالالالة المت مالالالي  الالالحايا االرهالالالاب" والعاإلالالالدي  الالالال  الالالالبتد  "

حالالال   الالالحايا االرهالالالاب والمت الالالرري   وقالالالال المالالالالكل  الالالل ترريالالالدة مبالالالورة نشالالالرها ل الالال  موقالالالع تالالالويتر  " مالالال 

الالالالالال ي  قت الالالالالوا  وي الالالالالع وسالالالالالببوا ل الالالالالع ال الالالالالرر  وأ الالالالالروا الالالالالالوه  أ  يهالالالالالالبوا بح  الالالالالع مالالالالال  المجالالالالالرمي  

جالالالالدل حالالالالول العاإلالالالالدي  الالالالال ي  سالالالال موا ان،سالالالال ع هالالالالل ق الالالالية وأ الالالالا  رإلالالالاليع الالالالالو راء االسالالالالب   أ  "ال."منالالالالةوا

د ل يالالالالة وهالالالالو بالالالالاحب ق الالالالاإلية ال تتحمالالالالل الجالالالالدل وبالالالالنالة ا مالالالالة"  م كالالالالداي "نحالالالال  نثالالالال  بال  الالالالاء ونعتمالالالال 

 وريا و   االبول ال  اإلية".المس ولية ل  العاإلدي   ل الادة محاكمت ع ح 

 

 امهار ي ول "ال" لج سة البرلما  قبل االت،ا  مع البدر

الثتثالالالالاء   نالالالة لالالال  يشالالالالار  بالالاللط ج سالالالة ل برلمالالالالا  قبالالالل التوبالالالل الت،الالالالا  قالالالالال امهالالالار التنسالالالي ل   /نيالالالو  شالالال، 

ل الالالالل ال بيالالالالدط ل الالالالو تحالالالالال  ال،الالالالت  برإلاسالالالالة هالالالالادط  قالالالالال.البالالالالدر مالالالالع  لالالالاليع التيالالالالار البالالالالدرط م تالالالالدة

ج سالالالالة او اجتمالالالالاع      "تحالالالالال  ال،الالالالت  احالالالالد اهالالالالع اقهالالالالاب االهالالالالار التنسالالالالي ل لالالالال  يشالالالالار  بالالالاللط  العالالالالامرط

قبالالالالل التوبالالالالل الت،الالالالا  ن الالالالاإلل مالالالالع  لالالالاليع التيالالالالار البالالالالدرط م تالالالالدة البالالالالدر بتشالالالالكيل الكت الالالالة  لمج الالالالع النالالالالواب

ل ل الالالالال  ايجالالالالالاد الح الالالالالول المناسالالالالالبة الن الالالالالاء حالالالالالالة االنسالالالالالداد أ  "االهالالالالالار يعمالالالالال  واو الالالالال ."الشالالالالاليعية االكبالالالالالر

يادة بعالالالالد انت الالالالاء له الالالالة مالالالالا ا  هنالالالالا  اجتمالالالالالا م مالالالا سالالالاليع د بالالالالي  االهالالالالار التنسالالالالي ل وتحالالالال  السالالالال السياسالالالل ك

ال بيالالالالدط أ  "اكثالالالالر مالالالال  لشالالالالرة نالالالالواب مالالالال  تحالالالالال  السالالالاليادة انسالالالالحبوا مالالالال  االخيالالالالر والتح الالالالوا  كشالالالال و."العيالالالالد

ت،كالالالال   الالالالل تحالالالالال  ان الالالالا  وهالالالال  حتمالالالالا سالالالالي ثر  الالالالل المعادلالالالالة الرقميالالالالة  باالهالالالالار التنسالالالالي ل". وتالالالالابع ا  "اط

 د العراقل".تل ترير كثيرا  ل قوالد المعادلة السياسية المتحكمة  ل المش ال
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 ما  و لادة االنتخابات سيدخ نا بل مة جديدة البارتل  حل البرل

سالالالالتع   الثتثالالالالاء   ال جالالالالوء  اسالالالالتبعد ال يالالالالادط  الالالالل الحالالالال ب الالالالالديم راهل الكردسالالالالتانل ريبالالالالي  /وكالالالالالة المع ومالالالالة

   وقالالالالال سالالالالتع .   لالالالال  سالالالاليدخل الالالالالبتد  الالالالل أ مالالالالة سياسالالالالية جديالالالالدة لالالالال  خيالالالالار حالالالالل مج الالالالع النالالالالواب  مبينالالالالا أ

خالالالالالالل التحالالالالالالال  بالالالالالالات بحاجالالالالالالة  لالالالالالال  توا الالالالالال  سياسالالالالالالل داةمسالالالالالالللة حالالالالالالل مج الالالالالالع النالالالالالالواب و لالالالالالالادة االنتخا

تسالالالالاءل ولالالالاليع مالالالال  الدسالالالالتور مهالالالالرو  ل الالالال  شالالالالكل  64وا الالالالا  ا  ةحالالالالل البرلمالالالالا  و الالالال  المالالالالادة .”الثتثالالالالل

ل البرلمالالالالا  سالالالاليدخل الالالالالبتد  الالالالل أ مالالالالة سياسالالالالية وأشالالالالار سالالالالتع  لالالالال  أ  ةمسالالالالللة حالالالال .”كحالالالالل لت مالالالالة السياسالالالالية

 حو حل البرلما  أو  لادة االنتخابات .جديدة   مستبعدا أ  ةيتجة االنسداد السياسل الحالل ن

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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ا

 لدال  بما يسم  قاهع ديال  ال بم ل   مس ول الم،ر ة العسكرية 

ل الالالال  مسالالالال ول  حالالالالدة الم،الالالالار  الثتثالالالالاء  ال الالالالبم أل نالالالالت خ يالالالالة املالالالالتع األمنالالالالل   /نبالالالالاء العراقيالالالالةوكالالالالالة اال

راتية  نالالالة "و  الالالا لمع ومالالالات اسالالالتخبا الالالل بيالالالا  وقالالالالت الخ يالالالة  .العسالالالكرية لالالالدال  بمالالالا يسالالالم  قالالالاهع ديالالالال 

 ارة دقي الالالالة ومتابعالالالالة اسالالالالتمرت لعالالالالدة ايالالالالاع  تمكنالالالالت م،الالالالار  وكالالالالالة االسالالالالتخبارات والتح ي الالالالات االتحاديالالالالة  الالالالل و

المكنالالالال  )ابوحالالالالاتع( والمه الالالالوب و الالالال  احكالالالالاع الداخ يالالالالة مالالالال  ال الالالالاء ال الالالالبم ل الالالال  احالالالالد االرهالالالالابيي  البالالالالار ي  و

ول م،الالالالالر ة لالالالالال  االرهالالالالالابل لعم الالالالالة  الالالالالم  مالالالالالا يسالالالالالم  مسالالالالال /ارهالالالالالاب( النتماإلالالالالالة لعبالالالالالابات دا4المالالالالالادة )

وأ الالالالا ت  أنالالالالة "ومالالالال  خالالالالتل التح ي الالالالات االوليالالالالة معالالالالة ."لسالالالالكرية ومسالالالال ول اوكالالالالار دالالالالال  قالالالالاهع ديالالالالال 

اجالالالدة  الالالالل احالالالالدة نالالالالواحل محا فالالالالة ر  أ   الالالالل نيتالالالالة مالالالالع ا الالالراد م،ر تالالالالة اسالالالالت دا  ال الالالالوات االمنيالالالالة المتوالتالالال 

ا."ديال 

 

 نتحارط ال تيل  ل الهارمية  حباه "غ وة"  ل العابمة وكش  هوية اال

نيالالالة وو الالال  مع ومالالالات اسالالالتخبارية ومتابعالالالة دقي الالالة تالالالتمك  مالالال  تمكنالالالت ال الالالوات األم وكالالالالة انبالالالاء الالالالراط العالالالاع/

ط بالالالالار   الالالالل لبالالالالابات دالالالالال  انتحالالالالاريي  اثنالالالالي  أحالالالالدهع امرهالالالالابل )محمالالالالد بالالالالداع المشالالالال دانل( قيالالالالاد قتالالالالل

مع ومالالالالات اسالالالالتخبارية انالالالالة  بعالالالالد ورود   وقالالالالالت لم يالالالالات برالالالالداد  الالالالل بيالالالالا.امرهابيالالالالة  الالالالل منالالالالاه  شالالالالمال برالالالالداد

دتنالالالالا دقي الالالالة مالالالال  مديريالالالالة االسالالالالتخبارات العسالالالالكرية والوكالالالالاالت واألج الالالال ة األمنيالالالالة  الالالالل خ يالالالالة االسالالالالتخبارات قيا

خبارات قيادتنالالالالا  وباشالالالالرا  مباشالالالالر مالالالال  وبمتابعالالالالة مسالالالالتمرة منالالالال  أكثالالالالر مالالالال  شالالالال ري  بالتعالالالالاو  مالالالالع قسالالالالع اسالالالالت

انتحالالالالاريي  اثنالالالالي  أحالالالالدهع االرهالالالالابل يالالالالة تالالالالتمك  مالالالال  قتالالالالل ال،ريالالالال  الالالالالرك  قاإلالالالالد لم يالالالالات برالالالالداد  قواتنالالالالا األمن

وغبي "  الالالالم  )محمالالالالد بالالالالداع المشالالالال دانل( االدارط واالمنالالالالل العالالالالاع لشالالالالمال برالالالالداد و لالالالال   الالالالل بسالالالالتا  "البالالالال 

ل عابالالالالمة ب الالالالد  شالالالال  غالالالال وة  الالالالد المالالالالواهني   ق الالالالاء الهارميالالالالة شالالالالمالل برالالالالداد  واحبالالالالاه محاولالالالالة دخالالالالول ع

 .األبرياء
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 تتجة نحو سنجار  قوة مدرلة م  الجي  العراقل

بالالالر  قاإلالالالد لم يالالالات قالالالوات البيشالالالمركة  الالالل سالالالنجار ل مالالالا  ك الالالل ابالالالراهيع بتحالالالر  قالالالوة كبيالالالرة  بالالالوت العالالالرا /

ر  ات العسالالالالكرية الث ي الالالالة مالالالال  الموبالالالالل الالالالال  ق الالالالاء سالالالالنجااالسالالالال ح ة والمعالالالالدمالالالال  الجالالالالي  العراقالالالالل محم الالالالة ب

 وا  ج ءا م  ه ل ال وات وب ت قرب ب دة سنونل التابعة لسنجار.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ااا2022-4-27ااا/اربعاءالا

 63العددا/ا

19 
 

 

 

 بإلراي ن،هية  ل  ط قار  20المباشرة بتن،ي  مشروع ح،ر 

يالالالال  مشالالالالروع ح،الالالالر الثتثالالالالاء  لالالالال  المباشالالالالرة بتن،أل نالالالالت شالالالالركة الح،الالالالر العراقيالالالالة   وكالالالالالة االنبالالالالاء العراقيالالالالة/

أ  "المتكالالالات ال،نيالالالة ة باسالالالع لبالالالدالكريع  الالالل بيالالالا   و كالالالر مالالالدير لالالالاع الشالالالرك .بإلالالالراي ن،هيالالالة  الالالل  ط قالالالار 20

 20ة الح،الالالالر العراقيالالالالة  باشالالالالرت بللمالالالالال الح،الالالالر ل بإلالالالالر االول  الالالالم  مشالالالالروع ح،الالالالر وال ندسالالالالية  الالالالل شالالالالرك

ي أ  "المشالالالالروع يالالالاللتل  الالالالم  الع الالالالد  بالالالالرع مالالالالع شالالالالركة المبإلالالالالرا ن،هيالالالالة  الالالالل ح الالالالل النابالالالالرية الن،هالالالالل"  مو الالالالحا

وأ الالالالا  انالالالالة "تالالالالع البالالالالدء ."يالالالالة لت الالالالديع الخالالالالدمات الن،هيالالالةن،الالاله  ط قالالالالار بالتعالالالالاو  مالالالالع شالالالركة و ر  الالالالورد العالم

متالالالالر  2200اسالالالالتخداع أج الالالال ة ح،الالالالر حديثالالالالة"  مشالالالاليراي الالالالال  أ  "العمالالالال  المخهالالالاله ل بإلالالالالر بعم يالالالالات الح،الالالالر ب

درات حبالالالالانية قالالالال وأكالالالالد أ  "الشالالالالركة قامالالالالت بتخبالالالاليص اربعالالالالة اج الالالال ة حديثالالالالة  ات . "لتكالالالالوي  المشالالالالر 

 ."ش را 18 محددة لتن،ي  ه ا المشروع ب،ترة  منية ال تتجاو 

 

 ال رالة  نعمل ل   احتواء الحم  الن  ية 

ت و ارة ال رالالالالالة مالالالال  محالالالالاوالت لتخويالالالال  المالالالالواهني  مالالالال  انتشالالالالار الحمالالالال  الن  يالالالالة  بينمالالالالا حالالالال ر البالالالالبا /

      ة  بالالالالابات وقالالالالال المتحالالالالد  الرسالالالالمل باسالالالالع الالالالالو ارة حميالالالالد النالالالالاي .أكالالالالدت  مكانيالالالالة احتالالالالواء المالالالالرم

تعالالالالد  الحمالالالال  الن  يالالالالة بالالالالي  المواشالالالالل تالالالال داد  الالالالل الحفالالالالاإلر الم وثالالالالة التالالالالل تعالالالالي   ي الالالالا حشالالالالرة ال الالالالراد التالالالالل

مالالالالرم بالالالالي  الحيوانالالالالات و لالالالال  امنسالالالالا    مبينالالالالا أ  ةالهري الالالالة المث الالالال  ل حالالالالد مالالالال  انتشالالالالارل  تتمثالالالالل الناقالالالالل ل 

برسالالالالالل الحفالالالالالاإلر والحيوانالالالالالات بالمع مالالالالالات   لالالالالال  جانالالالالالب توجيالالالالالة ال بالالالالالابي  والعالالالالالام ي  بالمجالالالالالا ر باسالالالالالتخداع 

تشالالالالارل بالالالالي  وبالالالالي  أ  ةالالالالالو ارة تسالالالالتعد سالالالالنويا الحتالالالالواء المالالالالرم والحالالالالد مالالالال  ان .”المع مالالالالات والك،الالالالو 

انالالالالات  مالالالال  خالالالالتل ر  المبيالالالالدات ال ات الالالالة لحشالالالالرة ال الالالالراد   داليالالالالا أبالالالالحاب محالالالالال بيالالالالع الحيوانالالالالات  لالالالال  الحيو

 ةمراجعة دواإلر البيهرة ببرداد والمحا فات لت ويدهع بالمبيد ال ط ي  ل ل   المرمط .
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 ل مس ولياتة البرلما  العربل ير ُم المساع باألونروا ويدلو المجتمع الدولل  ل  تحم  

اسالالالالالتنكر البرلمالالالالالا  العربالالالالل  المحالالالالالاوالت والمخههالالالالالات امسالالالالالراإلي ية ال اد الالالالالة  لالالالالال   /لالالالالة االنبالالالالالاء السالالالالالعوديةوكا

  الالالالة التالالالالاع المسالالالالاع لالالالالة غالالالالو  وتشالالالالريل التجإلالالالالي  ال، سالالالالهينيي  "األونالالالالروا"  مشالالالالددا ل الالالال  رتبالالالال،ية وكا

ل بمسالالالالال ولية "األونالالالالالروا" واختبابالالالالالات ا تجالالالالالال التجإلالالالالالي  ال، سالالالالالهينيي   وبالالالالالوال  لالالالالال   يجالالالالالاد حالالالالالل ة لالالالالالاد

وأكالالالد البرلمالالالالا  العربالالالل  الالالل بيالالالالا  لالالالة اليالالالالوع .سالالالالهينيي  و الالال  قالالالرارات الشالالالالرلية الدوليالالالةل  الالالية التجإلالالالي  ال، 

اتِّ األساسالالالالالالية المه الالالالالال  لوكالالالالالالالة األونالالالالالالروا لتسالالالالالتمرار  الالالالالالل ال يالالالالالالاع بالالالالالالدورها  الالالالالل ت الالالالالالدي دلمالالالالالة مد د  ع الخالالالالالالِّ

امنسالالالالالانية وال الالالالالرورية لتجإلالالالالالي  ال، سالالالالالهينيي   كون الالالالالا ا ليالالالالالة الوحيالالالالالدة التالالالالالل ت الالالالالوع ب الالالالال ل المسالالالالال ولية 

ودلالالالالا البرلمالالالالا  العربالالالالل المجتمالالالالع الالالالالدولل .سالالالالي  أو الالالالاع ال، سالالالالهينيي  باألرا الالالالل ال، سالالالالهينيةالم مالالالالة لتح

ل مسالالالال ولياتة تجالالالالال التجإلالالالالي  ال، سالالالالهينيي   مالالالال  خالالالالتل ال مسالالالالالدات والتمويالالالالل؛ لتمكالالالالي  األونالالالالروا  لالالالال  تحمالالالال 

ل مسالالالال ول ال يات ا االجتماليالالالالة تجالالالال مالالالال  موابالالالال ة لم  الالالالا  م كالالالالديا  الالالالرورة تمكالالالالي  وكالالالالالة األونالالالالروا مالالالال  تحمالالالال 

 ست ي،ة ل ع.التجإلي   وك ل  مس وليات ا السياسية وال انونية بتلمي  ح وق ع وح و  الدول الم

 

ترسي  األم  والستع واالست رار  ل   مم كة البحري  ت كد أماع مج ع األم  حرب ا ل   

 منه ة الشر  األوسه 

ل الالالال  التعالالالالاو  مالالالالع الالالالالدول الشالالالال ي ة والبالالالالدي ة  الالالالل  أكالالالالدت مم كالالالالة البحالالالالري  حربالالالال ا وكالالالالالة انبالالالالاء البحالالالالري / 

  قالالالاليع الحالالالالوار والتعالالالالاي  السالالالال مل ترسالالالالي  أسالالالالع السالالالالتع واالسالالالالت رار  الالالالل منه الالالالة الشالالالالر  األوسالالالاله  وتع يالالالال 

كمبالالالالاد  راسالالالالخة  الالالالل فالالالالل الالالالالن ، الحكالالالاليع لح الالالالرة بالالالالاحب الجتلالالالالة  والتسالالالالام  والت الالالالارب بالالالالي  الشالالالالعوب 

،فالالالالة ق ورلالالالالال  وسياسالالالالة الحكومالالالالة المالالالالوقرة حالم الالالال  حمالالالالد بالالالال  ليسالالالال  آل خ ي،الالالالة  لاهالالالالل الالالالالبتد الم،الالالالدة  

الع الالالالد رإلالالالاليع مج الالالالع الالالالالو راء   برإلاسالالالالة بالالالالاحب السالالالالمو الم كالالالالل األميالالالالر سالالالال ما  بالالالال  حمالالالالد آل خ ي،الالالالة  ولالالالالل

السالالال،ير جمالالالال  الالالارع الرويعالالالل  المنالالالدوب الالالالداإلع لمم كالالالة البحالالالري  لالالالدة جالالالاء  لالالال   الالالل بيالالالا  أل الالالال .ح،فالالالة ق

األمالالالال  الم،توحالالالالة بشالالالالل  الحالالالالالة  الالالالل منه الالالالة الشالالالالر   الالالالع األمالالالالع المتحالالالالدة  الالالالل نيويالالالالور   خالالالالتل ج سالالالالة مج

أ  التحالالالالديات ال اإلمالالالالة ومسالالالالتجدات األو الالالالاع وأكالالالالد المنالالالالدوب الالالالالداإلع .األوسالالالاله  بمالالالالا  ي الالالالا ال  الالالالية ال، سالالالالهينية

راهنالالالالة تته الالالالب تع يالالالال  الج الالالالود المشالالالالتركة مرسالالالالاء دلالالالالاإلع األمالالالال  والسالالالال ع واالسالالالالت رار  امق يميالالالالة والدوليالالالالة ال

شالالالالكالة ومنالالالالع تموي الالالالة  وتهالالالالوير التعالالالالاو  المشالالالالتر   الالالالل المجالالالالاالت رل وأومكا حالالالالة امرهالالالالاب بجميالالالالع بالالالالو

لمنه الالالالة وشالالالالعوب ا والعالالالالالع أجمالالالالع  ويح الالالال  ته عات الالالالا  الالالالل التنمويالالالالة  بمالالالالا يعالالالالود بالالالالالخير والرخالالالالاء ل الالالال  دول ا

 ع والنماء واال دهار.األم  والست

ا
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ا

 

ا

اميرانل  ب ينك   لودة الواليات المتحدة لتت،ا  النووط ةأ  ل هري ة  لمواج ة الت ديد 

 كرانيا ل   بد أط لدوا  روسل محتمل وواشنه  تعمل ل    ما  قدرة أو

تت،الالالالالا  خارجيالالالالالة األمريكالالالالالل  أنتالالالالالونل ب يالالالالالنك      لالالالالالودة الواليالالالالالات المتحالالالالالدة لقالالالالالال و يالالالالالر ال /الالالالالالراط اليالالالالالوع

نك  أمالالالالاع جالالالالاء  لالالالال  خالالالالتل ك مالالالالة لب يالالالال .النالالالالووط مالالالالع ه الالالالرا  ةأ  الالالالل هري الالالالة  لمواج الالالالة الت ديالالالالد اميرانالالالالل

وقالالالالال  ةنعت الالالالد أ  العالالالالالودة لتت،الالالالا  النالالالالووط هالالالالالو .قالالالالات الخارجيالالالالالة بمج الالالالع الشالالالاليو  األمريكالالالالالللجنالالالالة العت

،الالالالالا  مالالالالالع وأو الالالالال  أ  التوبالالالالالل الت.” الالالالالة التحالالالالالدط الالالالالال ط يمث الالالالالة الت ديالالالالالد اميرانالالالالاللالهري الالالالالة األمثالالالالالل لمواج

األخالالالالرة  ه الالالالرا  بشالالالالل  م ، الالالالا النالالالالووط ةلالالالال  يالالالال ثر ل الالالال  قالالالالدرة واشالالالالنه   الالالالل التبالالالالدط لرنشالالالالهة الخبيثالالالالة

بالالالالعيد آخالالالالر  أكالالالالد ب يالالالالنك  ل الالالال  أ  الواليالالالالات المتحالالالالدة بالالالال لت ج الالالالدا واسالالالالعا ةلحشالالالالد الالالالالدول ول الالالالل .”ميالالالالرا 

 جراء هجوم ا العدوانل ل   أوكرانيا .ل،رم تداليات ل   روسيا 

ا

 ح ي ة  ل العتقات الدولية ال رو   حانت لحفة ال

ها ا   هالالالالل قالالالالال و يالالالالر الخارجيالالالالة الروسالالالالل  سالالالاليرغل ال الالالالرو      ال  الالالالية التالالالالل يالالالالتع تحديالالالالد روسالالالاليا اليالالالالوع/

رم جالالالالاء  لالالالال   الالالالل معالالالال .مالالالالا   ا كانالالالالت البشالالالالرية سالالالالتعي  ا   ل الالالال  أسالالالالاع ميثالالالالا  هيإلالالالالة األمالالالالع المتحالالالالدة أع ال

مالالالالع األمالالالالي  العالالالالاع ل يإلالالالالة األمالالالالع المتحالالالالدة  أبريالالالالل  ل الالالالب محادثاتالالالالة  26الثتثالالالالاء  تبالالالالريحات الالالالالو ير الروسالالالالل 

سالالالالالتحدد مالالالالالا   ا كانالالالالالت ل أنهونيالالالالالو غالالالالالوتيري . وتالالالالالابع ال الالالالالرو  أ  العالالالالالالع يمالالالالالر ا   ب حفالالالالالة الح ي الالالالالة التالالالالال 

البشالالالالالالرية سالالالالالالتعي  ل الالالالالال  أسالالالالالالاع ميثالالالالالالا  األمالالالالالالع المتحالالالالالالدة أو تستسالالالالالال ع ممالالالالالالتءات أحالالالالالالد األهالالالالالالرا  

مالالال  الممكالالال  تلجي الالالة أو حتالالال  محاولالالالة وأشالالالار ال الالالرو   لالالال  أ  هالالال ا النالالالوع مالالال  المحادثالالالات لالالالع يعالالالد .توابع الالالاو

ت لحفالالالة الح ي الالالة تلجي الالالة   ع الالال  حالالالد قولالالالة "نحالالال  ا    الالالل مرح الالالة مالالال  تهالالالور العتقالالالات الدوليالالالة حيالالال  جالالالاء

يالالالالة التالالالالل سالالالالتحدد مالالالالا   ا كنالالالالا جميعالالالالا سالالالالو  ن بالالالالل  مالالالالتء هالالالالر  مالالالال  األهالالالالرا  وتوابعالالالالة  رادت الالالالع ل الالالال  ب 

 امنسانية  والخيار  ل واقع األمر بسيه ل راية".
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الدولل  رحرب أوكرانياط ستب ل أسعار الهاقة والس ع الر اإلية لند مستويات مرت،عة  البن  

 تاريخيا

توقالالالالع ت ريالالالالر بالالالالادر لالالالال  مجمولالالالالة البنالالالال  الالالالالدولل اليالالالالوع الثتثالالالالاء ب الالالالاء أسالالالالعار الهاقالالالالة  الالالالالراط الكويتيالالالالة/

التالالالالل بسالالالالبب البالالالالدمة الكبيالالالالرة  2024يات مرت،عالالالالة تاريخيالالالالا حتالالالال  ن ايالالالالة لالالالالاع سالالالالتووالمالالالالواد الر اإليالالالالة لنالالالالد م

تسالالالالببت  ي الالالالا رالحالالالالرب  الالالالل أوكرانيالالالالاط لسالالالالو  السالالالال ع األساسالالالالية وترييالالالالر األنمالالالالاه العالميالالالالة ل تجالالالالارة وامنتالالالالا  

وقالالالالال ت ريالالالالر رتوقعالالالالات أسالالالالوا  السالالالال ع األساسالالالاليةط    االرت،الالالالاع  الالالالل أسالالالالعار الهاقالالالالة ل الالالال  مالالالالدة .سالالالالت ت واال

أسالالالالعار السالالالال ع  ط كمالالالالا أ  ال يالالالالادات  الالالالل1973يي  رهالالالالو األكبالالالالر منالالالال  أ مالالالالة الالالالالن،ه لالالالالاع العالالالالامي  الما الالالال 

 الر اإليالالالالالة  التالالالالالل تعتبالالالالالر روسالالالالاليا وأوكرانيالالالالالا منتجالالالالالي  رإليسالالالالاليي  ل الالالالالا  واألسالالالالالمدة التالالالالالل تعتمالالالالالد ل الالالالال  الرالالالالالا 

 .«2008لهبيعل كمدختت  نتاجية هل راألكبر من  لاع  ا

 و  النمالالالالو المنبالالالال  والتمويالالالالل والم سسالالالالات ولالالالالة البنالالالال  الالالالالدولل لشالالالال ون الالالالل الت ريالالالالر لالالالال  ناإلالالالالب رإلالالالاليع مجم

ل لالالالالاع مث الالالالت ت الالالال  االرت،الالالالالات أكبالالالالر بالالالالدمة سالالالال عية منالالالال  السالالالالبعينيات. ول سالالالالبب انالالالدرميت جيالالالالل ال الالالالول ربشالالالالك

بسالالالالبب  يالالالالادة ال يالالالالود الم،رو الالالالة ل الالالال  تجالالالالارة المالالالالواد الر اإليالالالالة ن،سالالالالة  الالالالل  لالالالال  الوقالالالالت     ت،اقمالالالالت البالالالالدمة 

 .«والوقود واألسمدة

 الالالل  قبالالالل أ  تتراجالالالع 2022ة  الالالل لالالالاع  الالالل المإلالالال  50عار الهاقالالالة ربالالاللكثر مالالال  وتوقالالالع الت ريالالالر أ  ترت،الالالع أسالالال 

ط كمالالالالالا توقالالالالالع ارت،الالالالالاع األسالالالالالعار غيالالالالالر المتع  الالالالالة بالهاقالالالالالة بمالالالالالا  الالالالالل  لالالالالال  ال رالالالالالالة 2024و 2023لالالالالالامل 

وأ  تسالالالالتمر بالالالال ل  بشالالالالكل معتالالالالدل  الالالالل السالالالالنوات  2022 الالالالل المإلالالالالة ت ريبالالالالا  الالالالل لالالالالاع  20والمعالالالالاد  ربنسالالالالبة 

 .«التالية

 

 

 


