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 (موقع مجلس النواب (..) 6.)صرئيس مجلس النواب يلتقي رئيس مجلس الوزراء 

   لتحويييييييا المح اييييييري  وا باريييييييي  ” األميييييي  ال يييييي ائي“الزاملييييييي يييييييبلو لت قيييييييص م ليييييي   ييييييي قيييييي نو

 (موقع مجلس النواب(..)6.)ص المج نيي   ي وزارة التر ية الى لقوب

   الوقييييييي الاييييييني.. الزاملييييييي يشييييييبب  رييييييب  الاييييييم   للش قييييييي   والحر يييييي    ييييييئا لق ئيييييي  رئيييييييس بيييييييوا

موقييييييع (..)7ص .المتطر يييييية ميييييي  ت ييييييوت تذ منقييييييب يم يييييي  ا  تت يييييي   ايييييي يئ لنشيييييير ن ج يييييي  المنحييييييري

 (مجلس النواب

 7.)صالن ئيييييييب حاييييييي  الرييييييي ارذ يرلييييييي  ا نت ييييييي ء مييييييي  المايييييييوبة الن  ئيييييييية لقييييييي نو  تجيييييييري  التط ييييييييع 

 (..)و  لة ا ن  ء الرراقية(

  و  ليييييية ا ن يييييي ء (..) 7.)صئييييييب ل ييييييبل الج ييييييورذال الح وميييييية اتتشيييييي ا  ييييييئا الشيييييي ري  المق لييييييي الن

 (الرراقية

  إجراءا  إزاء اإلقلي   ِّ  )الق   (..) 8.)صالن ئب للي المش ورال الح ومة ا تح بيَّة تلو 

  ت رزهيييييي  إيقيييييي ي وترليييييييد حر يييييية الطيييييييرا  المييييييبني ...الن ئييييييب للييييييي شييييييباب ال    ييييييي ر تميييييي   الح وميييييية

ايييييييييوب  يييييييييرم لقو ييييييييي   لليييييييييى ا قليييييييييي  لريييييييييب  التزامييييييييي   قيييييييييرار المح مييييييييية ا تح بيييييييييية رواتيييييييييب 

 (الزوراء(..)9.)ص الموظفي 

  الن ئييييييييب شيييييييييروا  الييييييييبو ربانيال لجنيييييييية األقيييييييي لي  والمح  ظيييييييي   الني  ييييييييية تحييييييييبب مولييييييييبا   اتايييييييي  ة

 (ايرث نيوز(..) 9.)ص”المح  ظي “

 يييييييبر 10..)ص لليييييييى م  برتنييييييي  الن ئيييييييب مقيييييييطفى اييييييينبال لييييييي  نتليييييييد تذ رب مييييييي  التيييييييي ر القيييييييبرذ (..)

 نيوز(
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 11.)صرئيايييييييي  الجم ورييييييييية والييييييييوزراء يح يييييييي   للييييييييى الحييييييييوار  ييييييييي مر لجيييييييية المايييييييي ئا الر لقيييييييية 

 (الق   (..)

  ص وزييييييييييير ال  رجييييييييييية ونظييييييييييير  اإليرانييييييييييي ي ح يييييييييي   التقييييييييييحر والجفيييييييييي ي وايييييييييي ا مواج ت يييييييييي(.

 (و  لة ا ن  ء الرراقية(..)11

   (و  لة ا ن  ء الرراقية(..)12.)ص الق نونية لإليرانيي  القا ء األللى ي حث  ي المر لج 

 (الق   (..)12.)ص التر ية  شأ  األائلةال ت  ين   ي  القرو ة والا ولة 

 (الق   (..)12.)ص الرما تاع اي اة التش يا الوطنيَّة 

 13.)صرئيييييييس ال يئيييييية الاي ايييييييية للتييييييي ر القييييييبرذ يتيييييييرتس اجتم ليييييي   ل حييييييث لمليييييييية  نيييييي ء البولييييييية 

 (الق    (..)

  ) (  الاييييييب لمييييي ر الح يييييي  يط ليييييب المجتميييييع اليييييبولي  ريييييب  التفييييير   يييييي اايييييت باي تت ييييي   تهيييييا ال يييييي

 ( بر نيوز(..)13.)ص  ي ت   نات  

   الق   ( 14ص.)«ال ي  الشيري»ا تح ب الوطنيال  طوتن  المق لة حا  مش ئ(..) 
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 (المبب(..) 15.)صواقي الترا يةتوامر مشببة لمنع ت رار ال روق األمنية ت ن ء الر 

 (الق   (..) 15.)صإطئق الرما   لجواز اإلل تروني  ئا الر   الح لي 

 و  لييييية (..) 16.)صالحشيييييب الشييييير ي يرلييييي  مقتيييييا إرهييييي  ي  إح ييييي ط محييييي وا تايييييلا ليييييبال   يييييي نينيييييوب

 (ا ن  ء الرراقية

 

 

 

  

 قبييييييييية  مواج يييييييية التحييييييييبي   مح  ظيييييييي  ال نييييييييي المر ييييييييزذ الرراقييييييييي وا ن ليييييييييزذ ي ح يييييييي   الاي ايييييييية الن

 (و  لة ا ن  ء الرراقية(.) 17.)صا قتق بية

  الق   (..)17.)ص   لمئة 3النجيال ما حة الشلب المزرولة   تتج وز( 

 17.)صالمييييييييييوارب الم ئيييييييييييةال ال ييييييييييزي  الميييييييييي ئي ي فييييييييييي لئاييييييييييت بام   ال شييييييييييرية طيليييييييييية القيييييييييييي 

 (المبب(..)
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 يييييي الايييييفة ويفيييييتأ النييييي ر   تجييييي   ترام زراليييييية جيييييي  ا حيييييتئا اإلايييييرائيلي يشييييي  حملييييية التقييييي     

 (ا هرا (..) 18.)ص ي غزة

 18.)صتيييييييونسال حيييييييوار ايييييييريب  يييييييي م يييييييب اليييييييريأ إ ييييييير ر يييييييم مزييييييييب مييييييي  المنظمييييييي   المشييييييي ر ة 

 (21لر ي (..)

 

 

 

 

 ر تاييييييييلي  واشيييييييينط  نفطيييييييي   إيرانيييييييي   قيييييييي برت  ميييييييي  ن قليييييييية رواييييييييية الشييييييييرق (..) 19.)صت ينييييييي  تقيييييييير 

 (ا واط

  (الباتور(..) 19.)صللى لقو    مشببة  حد  وري  الشم لية مجلس األم  يقو 

  الق س( 20.)صراير    ي حريد  ماتشفى 11رئيس الان  اال و  ة(..) 
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 رئيس مجلس النواب يلتقي رئيس مجلس الوزراء

التقييييييى رئيييييييس مجلييييييس النييييييواب محمييييييب الحل واييييييي  اليييييييو  األر ريييييي ء  رئيييييييس مجلييييييس  /موقييييييع مجلييييييس النييييييواب 

وجيييييييرب  يييييييئا اللقييييييي ء الت  حيييييييث  يييييييي مجميييييييا األواييييييي   الر مييييييية لليييييييى .الاييييييييب مقيييييييطفى ال ييييييي ظمياليييييييوزراء 

وتيييييي  التأ يييييييب  ييييييئا اللقيييييي ء للييييييى .القييييييريب الييييييوطني  و  يييييير التطييييييورا  للييييييى القييييييريبي  األمنييييييي والاي اييييييي

اييييييرورة ترزيييييييز التنايييييييد والتريييييي و   ييييييي  الاييييييلطتي  التنفي ييييييية والتشييييييريرية  ييييييي م تلييييييي الملفيييييي    ااييييييتج  ة 

  ن ء الشرب الرراقي    ة.لتطلر   ت

 

لتحويا المح اري  وا باريي  ” األم  ال  ائي“الزاملي يبلو لت قيص م ل   ي ق نو  

 المج نيي   ي وزارة التر ية الى لقوب

  الن ئيييييب األوا ليييييرئيس مجليييييس النيييييواب  وزيييييير الم ليييييية ”حييييي    الزامليييييي“بلييييي  الاييييييب  /موقيييييع مجليييييس النيييييواب

  او مايييييوبة ”األمييييي  ال ييييي ائي“اليييييى ت قييييييص م لييييي  ايييييم  مقتييييير  قييييي نو  الاييييييب لليييييي ل يييييب ا ميييييير ليييييئوذ 

  لت طييييييية لملييييييية تحويييييييا المح اييييييري  وا باريييييييي  2022مشييييييرو  قيييييي نو  الموازنيييييية الر ميييييية ا تح بييييييية لريييييي   

واقتيييييير  الزاملييييييي   ييييييي  تيييييي ب راييييييمي قيييييي بر .(315المجيييييي نيي   ييييييي وزارة التر ييييييية الييييييى لقييييييوب و ييييييد قييييييرار )

  لليييييييى وزارة الم ليييييييية  يييييييي اايييييييتمرار الرميييييييا   لمييييييي بة  2022 يييييييي ر  24 لييييييي  م ت ييييييي  ييييييييو  اميييييييس ال ئ ييييييي ء

  لليييييييى ا  ييييييييت  تقلييييييييص ميييييييبة ت  يييييييي  الرقيييييييوب  يييييييي 2021ب( مييييييي  قييييييي نو  الموازنييييييية ا تح بيييييييية لاييييييينة /61)

مؤااييييييي   البولييييييية الم تلفييييييية مييييييي   ميييييييس اييييييينوا  اليييييييى اييييييينتي   او مييييييينأ اليييييييوزارة  يييييييي ر الرميييييييا   لميييييييبة 

 ئييييييييب األوا   اييييييييرورة ت ييييييييييي واييييييييع ا جييييييييراء اليييييييييوميي   رييييييييب وط لييييييييب الن.ا قيييييييي رية الئزميييييييية للت  ييييييييي 

(  وت قيييييييييص 315(  وتحييييييييويل   الييييييييى لقييييييييوب حاييييييييب قييييييييرار )192  وميييييييين   اجييييييييراء قييييييييرار )1/10/2019

%( ميييييي  التوقيفيييييي   التق لبييييييية للم  تييييييي  للييييييى المييييييئي الييييييبائ  ميييييي  50م ليييييي  الييييييى قيييييينبوق التق لييييييب  طفيييييي ء )

 .2022/12/31ول  ية  2020/1/1الرقوب وا جراء اليوميي    م  تأريخ 
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 ئا لق ئ  رئيس بيوا  الوقي الاني.. الزاملي يشبب  رب  الام   للش قي   والحر    

 المتطر ة م  ت وت تذ منقب يم   ا  تت    ا يئ لنشر ن ج   المنحري

الن ئيييييييب األوا لييييييييرئيس مجليييييييس النيييييييواب   للييييييييى ” حيييييييي    الزامليييييييي” ا يييييييب الاييييييييب  /موقيييييييع مجليييييييس النييييييييواب

ة ت نييييييي المؤاايييييي   البينييييييية     يييييية ماييييييمي ت    ن جيييييي   موحييييييبا  ين يييييي  الط ئفييييييية والتطييييييري والرنقييييييرية اييييييرور

    يييييية ا شيييييي  ا   وا ريييييي ب الش قييييييي   والحر يييييي   التييييييي تاييييييت ا لمل يييييي  اييييييم  المؤاايييييي   البينييييييية وا بارييييييية 

ذ لييييييبس ايييييييمو  التطييييييري والتفرقييييييية وال راهيييييييية  ييييييي  ا نييييييي ء الشييييييرب الواحيييييييب  وليييييييب  الاييييييم   ل ييييييي   ت يييييييوت ت

جييييي ء  ليييييي  يييييئا اايييييتق  ل  الييييييو  . منقيييييب او مايييييؤولية يم ييييي  ا  تت ييييي ه  اييييي يئ  لنشييييير ن ج ييييي  المنحيييييري

  رئييييييييس الوقييييييي الاييييييني الاييييييييب ل ييييييب ال يييييي لد الريييييييزاوذ والو ييييييب المرا ييييييد لييييييي    2022اييييييي ر  -25ا ر ريييييي ء 

”  الشييييييييرية والاييييييينية والماييييييييحية” وبلييييييي  الزامليييييييي  ابارة ا وقييييييي ي . حايييييييور ليييييييبب مييييييي  الاييييييي بة النيييييييواب

  لرميييييييا  جايييييييب و يييييييي   واحيييييييب لتحقييييييييد مجمولييييييية مييييييي  ا هيييييييباي والقيييييييي  الاييييييي مية    ين ييييييي  ت نيييييييي ال طييييييي ب 

 المرتبا   و  ن ء ا نا   الق لأ   وحم ية المجتمع م  ا    ر المنحر ة والظواهر الال ية .

 

 الر ارذ يرل  ا نت  ء م  الماوبة الن  ئية لق نو  تجري  التط يعالن ئب حا  

تلليييييي  رئيييييييس ال تليييييية القييييييبرية حايييييي  الريييييي ارذ  ا نت يييييي ء ميييييي  الماييييييوبة الن  ئييييييية  /ا ن يييييي ء الرراقيييييييةو  ليييييية  

وقييييي ا الرييييي ارذ  يييييي  يييييي  ال لاس  تييييي  ا نت ييييي ء مييييي  المايييييوبة الن  ئيييييية لقييييي نو  تجيييييري  .لقييييي نو  تجيييييري  التط ييييييع

رم لراييييي  غيييييبا  التط ييييييع والتقيييييوي  لليييييي    إلجمييييي   مييييي  ق يييييا اللجنييييية الق نونيييييية  يييييي ال رلمييييي   الرراقيييييي ل ييييي

 للى مجلس النواب والتقوي  للي ل.

 

 ال الح ومة اتتش ا  ئا الش ري  المق لي الن ئب ل بل الج ورذ

قيييييي ا الن ئييييييب ليييييي  التحيييييي لي  احمييييييب ل ييييييبل الج ييييييورذ  إ  لال تييييييا الاي اييييييية  ييييييبت   و  لييييية ا ن يييييي ء الرراقييييييية/ 

 ييييييئا الشيييييي ري  المق لييييييي  ايييييييت  ايجيييييي ب تتحييييييري  يجيييييي ب حييييييا لئناييييييباب الاي اييييييي الح قييييييال  متوقريييييي   تنيييييي  ل

وتاييييي ي  ت  لال ئ ييييي   الاي ايييييية ح لييييية ط يريييييية  ."حيييييا لئنايييييباب الاي ايييييي وتشييييي يا الح ومييييية  يييييي   يييييباب

  لت ييييي ر ت  النظييييي   الحييييي لي  رلمييييي ني  لييييي لي يقيييييرب تشييييي يا الح ومييييية نتيجييييية ليييييب  وجيييييوب  قييييية  يييييي  الط قييييية 

ينظييييير   طييييير للريييييراق  لييييي لي   يييييب مييييي  تشييييي يا  وتشييييي ر إليييييى  ت  لالوايييييع ا قليميييييي واليييييبولي ."الاي ايييييية

ح ومييييييية وطنيييييييية متفيييييييد للي ييييييي  تل يييييييي مقييييييي لأ الشيييييييرب وت    نييييييي  توا قيييييييية  ل ييييييي  لييييييييس لليييييييى اايييييييي س 

وتييييي  ع  ت  لالتحييييي لي انقييييي   وطييييي   يييييبت يتحيييييري   تجييييي   حيييييزب ا تحييييي ب ال ربايييييت ني لحلحلييييية  ."المح ققييييية

اليييييبيمقراطي مايييييروب  ييييي رزاني اليييييى  المشييييي  ال  م ينييييي  تنييييي  ل يييييي حييييي ا حقيييييوا اتفييييي ق ايييييينتقا رئييييييس الحيييييزب

   باب  والنجي ا شري  لنقا الم  برة وات و  هن لي حلوا لتش يا الح ومةل.
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ِّ   إجراءا  إزاء اإلقلي الن ئب للي المش ورال   الح ومة ا تح بيَّة تلو 

 شيييييييي الن ئيييييييب األوا ليييييييرئيس لجنييييييية الييييييينفط وال ييييييي ز  يييييييي مجليييييييس النيييييييواب لليييييييي المشييييييي ور لييييييي   القييييييي   /

اٍ  ايييييييتت  ه  الح ومييييييية ا تح بيَّييييييية تجييييييي   إقليييييييي   ربايييييييت    يييييييي حييييييي ا لييييييي  يلتيييييييز   قيييييييرار المح مييييييية إجيييييييراء

وقييييييي ا المشييييييي ورال إ َّ لالمح مييييييية ا تح بيييييييية تقيييييييبر  .ا تح بيييييييية الرليييييييي   شيييييييأ  تايييييييلي  الييييييينفط إليييييييى المر يييييييز

اييييييلي  قرارهيييييي  الملييييييز  وال يييييي     رييييييب  باييييييتورية )قيييييي نو  اليييييينفط وال يييييي ز( اليييييي ذ تقييييييبر  اإلقلييييييي   وإلزاميييييي   ت

وتايييييي ي ت َّ لالج نييييييب ال ييييييربذ ت ييييييبب تحفظيييييي  للييييييى هيييييي ا القييييييرار ."نفطيييييي  المنييييييتة إلييييييى الح وميييييية ا تح بييييييية

وت يييييب تنييييي  اييييييم رس )حقوقييييي  البايييييتورية(   ييييي ا القيييييببل  مشييييييرا  إليييييى لوجيييييوب إجيييييراءا  ايييييتت   مييييي  ق يييييا 

إلييييييى جييييييي بة الح وميييييية ا تح بييييييية  ييييييي حيييييي ا ااييييييتمر اإلقلييييييي   م  لفيييييية قييييييرار المح ميييييية ا تح بييييييية وليييييي  يييييييأ ِّ 

القييييييوابل  و ييييييي   ت َّ للجنيييييية اليييييينفط وال يييييي ز وال ييييييروا  الط يرييييييية  ييييييي مجلييييييس النييييييواب اييييييتطر  مقترحيييييي ٍ  

 ."وحلو   إلم  نية حا  األزمة  ي  الح ومة ا تح بية وإقلي   ربات    ي ملي النفط

  ) ييييي ط ( و شيييييأ  الشييييير    النفطيييييية التيييييي ترميييييا  يييييي اإلقليييييي   ت يييييب المشييييي ور ت َّ لتقيييييا لميييييا تليييييي الشييييير  

إايييييي  ة إلييييييى وجييييييوب تايييييي ها ميييييي  ق ييييييا ح وميييييية اإلقلييييييي  مر يييييي   مميييييي  حفزهيييييي  للييييييى التميييييي بذ ت  يييييير  ييييييي هيييييي ا 

 القط    إا  ة إلى تن   ت حث ل  الر أ  ي مش رير   وه ا هو هب    األوا واأل يرل.
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الح ومة  ال    ي ر تم   الن ئب للي شبابت رزه  إيق ي وترليد حر ة الطيرا  المبني ...

 اوب  رم لقو    للى ا قلي  لرب  التزام   قرار المح مة ا تح بية رواتب الموظفي 

ا  لييييييب  التييييييزا  اقلييييييي   رباييييييت   لميييييي  جيييييي ء ”ال قيييييي ا لاييييييو اللجنيييييية الن ئييييييب للييييييي شييييييباب الفيييييي رس الييييييزوراء/

قيييييي رمة  قييييييرارا  المح ميييييية ا تح بييييييية  شييييييأ  اليييييينفط وال يييييي ز ايييييييج ر الح وميييييية ا تح بييييييية  ت يييييي   اجييييييراءا  

اييييييييب ا قلييييييييي  ومن يييييييي  لقو يييييييي   اقتقيييييييي بية وااييييييييت با  الاييييييييلط   ا تح بييييييييية و ييييييييد النقييييييييوص الباييييييييتورية  

  تجييييي   ح ومييييية إقليييييي   ربايييييت    مييييي  حقيييييا  يييييي اييييينوا  اييييي  قة   يييييي ظيييييا ح ومييييية رئييييييس اليييييوزراء الاييييي  د  

حيييييييييبر الر يييييييي بذ  م ييييييييا منييييييييع حر يييييييية الطيييييييييرا  المييييييييبني والمن  يييييييي  الحبوبية.واايييييييي يال ت  قييييييييرار المح ميييييييية 

  قييييييب تل يييييي  باييييييتورية قيييييي نو  اليييييينفط وال يييييي ز  ييييييإقلي   رباييييييت   لايييييينة 110 تح بييييييية للييييييى الييييييبلوة المرقميييييية ا

  و لييييييي يرنييييييي ت   ييييييا ميييييي  ترتييييييب للييييييى القيييييي نو  ميييييي  التزاميييييي   تر قبييييييية ونفطييييييية وإنتيييييي   وااييييييت را  2007

يجيييييب ونقيييييا وإنتييييي   ال ييييي ز و ييييي لي مقييييي  ي المنشيييييأة  يريييييب  يييييي ح ييييي  الييييي طئ   مشيييييببا لليييييى ت  هييييي   الرقيييييوب 

ت  ترييييييوب إليييييييى وزارة الييييييينفط ا تح بيييييييية وتطليييييييع للي يييييي  الرق  ييييييية الم ليييييييية والمح مييييييية ا تح بية.واشييييييي ر اليييييييى ت  

هن لييييييي اجييييييراءا  ت ييييييرب ميييييي  المم يييييي  ت  تت يييييي ه  الح وميييييية الرراقييييييية  ييييييي القريييييييب الر جييييييا  إ ا  يييييي   هن لييييييي 

قب    طييييييوا  جبيييييييبة إقييييييرار ولييييييب  التييييييرام للييييييى قييييييرار المح ميييييية ا تح بييييييية  م ينيييييي  ا  وزارة اليييييينفط اييييييتت

 إلى ح ومة إقلي   ربات   وإرا ل   إلى الح ومة ا تح بية

 

لجنة األق لي  والمح  ظ   الني  ية تحبب مولبا   اتا  ة الن ئب شيروا  البو ربانيال 

 ”المح  ظي “

 لجنيييييية ا قيييييي لي  والمح  ظيييييي   الني  ييييييية لقييييييب “قيييييي ا لاييييييو اللجنيييييية شيييييييروا  الييييييبو رباني   إ   ايييييييرث نيييييييوز/  

اليييييييو  اجتم ليييييي  لمن قشيييييية مقتيييييير  قيييييي نو  الييييييبل  الطيييييي ر   وتيييييي   ييييييئا ا جتميييييي   تحبيييييييب مولييييييب  اتايييييي  ة 

وتشيييييييي ر الييييييييبو رباني الييييييييى ا  .”المحيييييييي  ظي  لمن قشيييييييية واقييييييييع مح  ظيييييييي ت    رييييييييب اجيييييييي زة الفقييييييييا التشييييييييريري

ا جتمييييييي    حيييييييث وتييييييي  ع لميييييييا المحييييييي  ظي  والمايييييييؤولي   يييييييي المح  ظييييييي   وتييييييي  ا تفييييييي ق لليييييييى ااتاييييييي  ة “

  ظي  لمن قشيييييية واقييييييع ال ييييييبمي لمح  ظيييييي ت   والم ييييييولي  الريييييي ملي   ييييييي مجيييييي لس المح  ظيييييي   ومييييييبرائ   المحيييييي

 ييييي ا ييييي   المق ليييية لئطييييئ  للييييى اهيييي  المشيييي  ا التييييي تريييييد لمل يييي  وام  نييييية لقييييب مييييؤتمر مييييع جميييييع الايييي بة 

ميييييي  ٢٥ المحيييييي  ظي   رل ييييييية الايييييييب الن ئييييييب ا وا لمجلييييييس النييييييواب   و ميييييي  تيييييي  التطييييييرق الييييييى  حييييييث الميييييي بة

 ”.ق نو   يع وإيج ر تمواا البولة
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 ال ل  نتلد تذ رب م  التي ر القبرذ للى م  برتن مقطفى انبن ئب ال

ت ييييييب الن ئييييييب الماييييييتقا مقييييييطفى ايييييينب  األر ريييييي ء  لييييييب  وروب تذ رب ميييييي  التييييييي ر القييييييبرذ للييييييى   ييييييبر نيييييييوز/

قي تللييييي  بلمييييي  لم ييييي برة النيييييواب الم ييييي برة التيييييي تطلق ييييي  النيييييواب المايييييتقلو   مشييييييرا اليييييى ا  ا طييييي ر التنايييييي

النيييييييواب المايييييييتقلي  شييييييي لوا لجنييييييية إلجيييييييراء مح ب ييييييي   م  فييييييية ميييييييع القيييييييوب “وقييييييي ا اييييييينب   إ  .المايييييييتقلي 

المايييييييتقلي  والحر ييييييي   الن شيييييييئة تجمريييييييوا  يييييييي نيييييييواة  تلييييييية تيييييييبلو القيييييييوب “  م ينييييييي  ا  ”الاي ايييييييية ال  ييييييييرة

ليييييييد تذ رب رايييييييمي مييييييي  التيييييييي ر لييييييي  نت“وتاييييييي ي  تنييييييي  .”الشييييييييرية لئتفييييييي ق مر ييييييي   شيييييييأ  تشييييييي يا الح ومييييييية

  توجييييييب “  مشيييييييرا الييييييى تنيييييي  ”القييييييبرذ للييييييى الم يييييي برة التييييييي تطلق يييييي  الماييييييتقلو  اييييييوب ترحيييييييب اإلطيييييي ر

 ”.مئمأ  ذ انفراجة قري ة تلو   ي األ د  ا ب ا ناباب الاي اي الح قا من  تش ر
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 الما ئا الر لقة رئيا  الجم ورية والوزراء يح    للى الحوار  ي مر لجة

ااييييييتق ا  رئيييييييس الجم ورييييييية الييييييب تور  ييييييره  قيييييي لأ  تمييييييس األر ريييييي ء  رئيييييييس الييييييوزراء مقييييييطفى  القيييييي   /

وتيييييي   ييييييئا اللقيييييي ء   حاييييييب  ييييييي   رئ اييييييي   حييييييث ماييييييتجبا  األوايييييي   الر ميييييية  ييييييي ال لييييييب  حيييييييث .ال يييييي ظمي

ة  ئيييييي  باليييييي  جيييييرب التأ ييييييب للييييييى ايييييرورة ترزييييييز األميييييي  وا ايييييتقرار وبلييييي  القييييييوا  األمنيييييية  يييييي مئحقيييييي

و يييييييي شيييييييأ  األواييييييي   الاي ايييييييية  .واليقظييييييية والحييييييي ر مييييييي  م طط ت ييييييي  الراميييييييية لزلزلييييييية تمييييييي  الميييييييواطني 

جيييييرب  حيييييث تطورات ييييي  ميييييع التأ ييييييب لليييييى ايييييرورة الحيييييوار  يييييي مر لجييييية الماييييي ئا الر لقييييية  يييييرو  المايييييؤولية 

نتظييييييرة  إلييييييى ج نييييييب  حييييييث األوايييييي   ا قتقيييييي بية وتهم ييييييية إيييييييئء متطل يييييي   والوطنييييييية وتل ييييييية ا اييييييتحق ق   المح

الميييييييواطني  المريشيييييييية وال بميييييييية تولويييييييية ققيييييييوب والرميييييييا لليييييييى ا ايييييييتج  ة لئحتي جييييييي   الايييييييرورية و مييييييي  

 يام  الري  ال ري .

 

 وزير ال  رجية ونظير  اإليراني ي ح    التقحر والجف ي وا ا مواج ت  

نييييييي حاييييييي  تمييييييير ل ييييييبالل ي     حييييييث وزييييييير ال  رجيَّيييييية  ييييييؤاب حاييييييي  ونظييييييير  ا يرا /و  ليييييية ا ن يييييي ء الرراقييييييية

وق لييييييي  وزارة ال  رجيييييييية  يييييييي  يييييييي   ا  لوزيييييييير ال  رجيَّييييييية .ا ر ريييييي ء  التقيييييييحر والجفييييييي ي واييييييي ا مواج ت ييييييي 

م وريَّييييييية اإلايييييييئميَّة اإليرانيَّييييييية حايييييييي  تميييييييير   يييييييؤاب حايييييييي    حيييييييث  يييييييئا إتقييييييي ا ميييييييع وزيييييييير   رجيَّييييييية الجح

   ريَّييييية التيييييي غطييييي  الريييييراق و إييييييرا   يييييئا األيييييي   ل يييييبالل ي    الت ييييييرا  المن  يَّييييية  يييييي المنطقييييية والريييييي   ال

واايييييييي    ا  لالجيييييييي ن ي  ااتررايييييييي  تهيييييييي  التحييييييييبي   المن  يَّيييييييية التييييييييي تواج  يييييييي  المنطقيييييييية م ييييييييا ."الم ايييييييييَّة

واجييييييية  يييييييا  ليييييييي  للحيييييييب مييييييي    ييييييي ر  ال  ييييييي ر  والجفييييييي ي  والتقيييييييحر  وتنييييييي قص التنيييييييو  ال يوليييييييوجي واحييييييي حا مح

ؤب حييييييوا ."ة محئئميييييية لل شييييييريَّةظيييييي هرة الت ييييييير المنيييييي  ي  وتييييييو ير  يئيييييية قييييييحيَّ  وت  ريييييي  انيييييي  لتيييييي  ت يييييي با الييييييرح

يَّيييييييية الييييييييب ع قييييييييبم     تجيييييييي   الحلييييييييوا الاييييييييلمي ة لتل ييييييييية تطلريييييييي    محاييييييييتجب ا  األوايييييييي    ييييييييي المنطقيييييييية  وتهم 

وتتفيييييد اليييييوزيرا    حايييييب ال يييييي   لليييييى للقيييييب إجتمييييي    يييييي  و يييييب  نيييييي  لراقيييييي  و  ييييير ."ا ايييييتقرار  واألمييييي 

وت َّيييييبا لليييييى لايييييرورة اايييييتمرار ."إيرانيييييي   يييييي   يييييباب لبرااييييية التحيييييبي   التيييييي تواجييييي  ال ليييييبي   يييييي المايييييتق ا

الحييييييوار وتواييييييرت  ليشييييييما بوا ت ييييييرب  ييييييي المنطقييييييةل   ميييييي  تطرقيييييي  تيايييييي   إلييييييى قايييييي ي  المييييييي   والن ييييييوم 

 رب الم ئيَّة وتنميت    م  ي ب  مقلحة ال لبي  الج ري . واقع الموا
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 القا ء األللى ي حث  ي المر لج   الق نونية لإليرانيي 

 حيييييييث مجليييييييس القاييييييي ء األلليييييييى  األر رييييييي ء  المر لجييييييي   الق نونيييييييية لقاييييييي ي    و  لييييييية ا ن ييييييي ء الرراقيييييييية/

مجلييييييس القايييييي ء األللييييييى الق اييييييي و  يييييير  ييييييي   قيييييي بر لمجلييييييس القايييييي ء  ا  لرئيييييييس .المييييييواطني  اإليييييييرانيي 

واايييييي ي  ." ييييي ئد زييييييبا   اايييييتق ا اييييييفير جم وريييييية إييييييرا  اإلاييييييئمية ليييييبب الريييييراق محمييييييب  ييييي ظ   ا قييييي بق

ت  لالق ايييييي زييييييبا    حيييييث ميييييع الايييييفير  يييييي المر لجييييية الق نونيييييية لقاييييي ي  الميييييواطني  ا ييييييرانيي  مييييي  زائيييييرذ 

 الرت    المقباة  ي الرراقل.

 

 ين   ي  القرو ة والا ولةالتر ية  شأ  األائلةال ت  

  ييييييير  وزارة التر يييييييية تن ييييييي  لييييييي  تيييييييبر  تذ ايييييييؤاا  مييييييي  تايييييييئلة ا متح نييييييي   الوزاريييييييية للقيييييييي  القييييييي   /

الاييييي بس ا  تيييييبائي اليييييبور األوا مييييي   ييييي ر  المنييييي هة المقيييييررة   يمييييي  تشييييي ر  إليييييى تن ييييي  ت  ينييييي   يييييي  الاييييي لة 

تئميييييي  لييييي  م ييييي و     شيييييأ  إم  نيييييية والمتوايييييطة. ييييييأتي  ليييييي  يييييي وقييييي  تليييييرب ال  يييييير مييييي  توليييييي ء تميييييور ال

اجتييييييي ز تو بهييييييي  لئمتح نيييييي   و  قييييييية   ييييييي مييييييي بتي الري اييييييي   والل ييييييية الرر ييييييية لقيييييييرو ة األاييييييئلة وليييييييب  

وقيييي ا المتحييييبث الراييييمي   ايييي  الييييوزارة حيييييبر   .   م يييي  للميييي بة  ايييي ب لييييب  انتظيييي   الييييبوا  المبراييييي

الوزارييييييييية للييييييييى ت فييييييييأ التر ييييييييويي    يييييييي روق الاييييييييربو  لال إ  لالييييييييوزارة التمييييييييب  لنييييييييب وايييييييير   ل اييييييييئلة

الم تقييييييي   ييييييي  ييييييا ميييييي بة امتح نيييييييةل  مؤ ييييييبا  ت  لاألاييييييئلة تلييييييب  لتن اييييييب جميييييييع ماييييييتوي   التئمييييييي   ييييييي  

ون ييييي  لليييييى ت  لتذ ا طييييي ء  ."اييييي لة ومتوايييييطة ومر يييييزة نولييييي   مييييي   إ  تن ييييي  مييييي  قيييييلب المن ييييي   المقيييييرر

بس ا  تييييييبائي  وايييييي ر  ا متح نيييييي    شيييييي ا ليييييي  تييييييرب    اييييييئلة ا متح نييييييية الوزارييييييية ال  قيييييية  مرحليييييية الايييييي 

 ط يري بو  تذ مش ئ   ي المرا ز ا متح نيةل.

 

 الرما تاع اي اة التش يا الوطنيَّة

حييييييييبَّب  وزارة الرمييييييييا والشييييييييؤو  ا جتم ليَّيييييييية ال طييييييييوط الرريايييييييية لاي ايييييييية التشيييييييي يا الوطنييييييييية  القيييييييي   /

وقيييييي ا مييييييبير .تط يق يييييي  للييييييى ترم الواقييييييعوال طييييييط التنفي ييييييية ل يييييي    لتنايييييييد مييييييع المنظميييييي   البولييييييية   ييييييية 

لييييي   بائيييييرة الرميييييا والتيييييبريب الم نييييييي رائيييييب ج ييييي ر  ييييي هم لال إ َّ لالييييييوزارة حيييييبب  ت يييييرز ال طيييييوط الرريايييييية 

لاي اييييييية التشييييييي يا الوطنيييييييية ووايييييييع ال طيييييييط التنفي يييييييية ل ييييييي  وميييييييبب اايييييييترباب المنظمييييييي   البوليييييييية ليييييييبلم   

جيييييب ات  ل ييييي   يييييي  ت  ييييية الاي اييييية الوطنيييييية والتيييييي وتنفيييييي ه  لليييييى ترم الواقيييييع   ايييييئ  لييييي  تهييييي  النقييييي ط الوا

تم ييييييا ال طيييييية الرملييييييية الشيييييي ملة لتحقيييييييد تهييييييباي التشيييييي يا األا اييييييية ومن يييييي   لييييييد  ييييييرص الرمييييييا وترزيييييييز 

 الرما الئئد وحم ية حقوق الرم ال.
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 رئيس ال يئة الاي اية للتي ر القبرذ يترتس اجتم ل   ل حث لملية  ن ء البولة

ل يئيييييية الاي اييييييية للتييييييي ر القييييييبرذ تحمييييييب المطيييييييرذ  األر ريييييي ء  اجتم ليييييي  لمن قشيييييية تييييييرتس رئيييييييس ا القيييييي   / 

وق ليييييييي  ال يئيييييييية الاي اييييييييية للتييييييييي ر القييييييييبرذ  ييييييييي  ييييييييي   إ  .ا رتقيييييييي ء   لقطيييييييي لي  ا قتقيييييييي بذ وال ييييييييبمي

لرئيييييييييس ال يئيييييييية احمييييييييب المطيييييييييرذ تييييييييرتس  اليييييييييو   اجتم ليييييييي   لل ييييييييوابر الواييييييييطى للرمييييييييا الح ييييييييومي  ييييييييي 

ال يئييييييية  يييييييي   يييييييباب   حايييييييور تلاييييييي ء ال يئييييييية الاي ايييييييية ومايييييييؤولي الملفييييييي   المؤااييييييي   الرراقيييييييية  مقييييييير 

وتاييييييييي ي ت  لا جتمييييييييي   تنييييييييي وا لمليييييييييية  نييييييييي ء البولييييييييية وا رتقييييييييي ء   لمايييييييييتوب الح يييييييييومي لليييييييييى ." ي يييييييي 

القييييييييييريبي  ا قتقيييييييييي بذ وال ييييييييييبمي والتأ يييييييييييب للييييييييييى اييييييييييرورة ت  يتايييييييييين  الشيييييييييي ص المن اييييييييييب الم يييييييييي   

 المن ابل.

 

 

جتمع البولي  رب  التفر   ي اات باي تت    تها ال ي  ) (  ي الايب لم ر الح ي  يط لب الم

 ت   نات  

ط ليييييب رئييييييس تحييييي لي قيييييوب البولييييية الوطنيييييية  الاييييييب لمييييي ر الح يييييي  المجتميييييع اليييييبولي  يييييي تحميييييا   يييييبر نييييييوز/

وقيييييي ا .ماييييييؤوليت  تجيييييي   ااييييييت باي تتيييييي  ع اهييييييا ال ييييييي  ) ( المت ييييييرر  ييييييي ت   ناييييييت   و  رهيييييي  اليييييييو  األر ريييييي ء

مايييييييت ئ الاييييييي و  األمميييييييي ولجيييييييز الح ومييييييية األ   نيييييييية لييييييي  حم يييييييية مواطني ييييييي   ”   يييييييي  ي  الالاييييييييب الح يييييييي

مييييي زاا اإلرهييييي ب الظئميييييي الت فييييييرذ يفتيييييي  أت ييييي   تهيييييا ال يييييي  )لليييييي   الايييييئ (  يييييي ت   نايييييت    نحيييييو شيييييي   

إ  نجيييييييبب “وتاييييييي ي .”يييييييومي  و  ييييييير هييييييي   المجييييييي زر البامييييييية مييييييي  شييييييي بت  مبينييييييية مييييييزار شيييييييريي المن و ييييييية

تن  رن  الشيييييييبيبي  ل ييييييي   األلمييييييي ا الح قيييييييبة لليييييييى اإلناييييييي نية جمرييييييي ء نجيييييييبب مط ل تنييييييي  المجتميييييييع إبانتنييييييي  وااييييييي

اليييييييبولي  تحميييييييا مايييييييؤولي ت  حيييييييي ا الشيييييييرب األ  ييييييي ني المظليييييييو  وليييييييب  الوقيييييييوي موقيييييييي المتفييييييير  إزاء مييييييي  

يحقيييييييييا مييييييييي  انت   ييييييييي    رحييييييييي  ل الشييييييييي باء و تلييييييييي س الجرحيييييييييى رباء الشيييييييييف ء  وإنييييييييي    وإنييييييييي  إليييييييييي  

تفجيييييييييرا  ااييييييييت ب   تتيييييييي  ع تهييييييييا ال ييييييييي  ) (  ييييييييي مبينيييييييية مييييييييزار شييييييييريي شييييييييم ا  3نيييييييي  و  .”راجرييييييييو 

وت نييييييي  لقييييييي     بالييييييي  .جريحييييييي   لليييييييى األقيييييييا 32شييييييي يبا  و 22ت   نايييييييت   ماييييييي ء الييييييييو  وتايييييييفر  لييييييي  

 ا ره  ية التفجيرا  ا  يرة للى ات    اها ال ي  للي   الائ .
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 «ال ي  الشيري»ا تح ب الوطنيال  طوتن  المق لة حا  مش ئ  

اتفييييييد الحز يييييي   ال ربييييييي   الرئيايييييي   الييييييبيمقراطي وا تحيييييي ب الييييييوطني للييييييى الرمييييييا والتريييييي و   ييييييي   القيييييي   /

األطيييييراي الاي ايييييية لييييي  طرييييييد التفييييي ه  والحيييييوار   يييييي وقييييي  ت يييييب   يييييي  قيييييي با   ربيييييية ت َّ ال طيييييوة المق لييييية 

با ييييييا لال ييييييي  الشيييييييريل  رييييييب ت بئيييييية األجييييييواء  ييييييي لال ييييييي  ال ييييييربذل هييييييي الرمييييييا للييييييى حييييييا  المشيييييي ئ  

 .للماي   لرملية الاي اية وتش يا الح ومة
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 توامر مشببة لمنع ت رار ال روق األمنية ت ن ء الرواقي الترا ية

 شيييييف  قيييييي بة الرمليييييي   المشيييييتر ة لييييي  ات ييييي   إجيييييراءا  ح ايييييمة لمنيييييع حيييييبوث  يييييروق امنيييييية ا نييييي ء  الميييييبب/

  مئحقيييييييية المتييييييييورطي   يييييييي لجرائ  اإلره  ييييييييية  ييييييييي محيييييييي  ظتي بييييييييي لى الموجيييييييي   الترا ييييييييية  مؤ ييييييييبة لزم يييييييي

وقيييييي ا المتحييييييبث   ايييييي  القييييييي بة تحاييييييي  ال فيييييي جي  إ  لتنظييييييي  باليييييي  اإلرهيييييي  ي يحيييييي وا ت  ياييييييت ا .و ر ييييييوي

وتييييي  ع ال فييييي جي  ت  لالتنظيييييي  اايييييت ا اييييي  ق   النزالييييي   الرشييييي ئرية ."تيييييية ح لييييية يم ييييي  ا  يظ ييييير مييييي   ئل ييييي 

المنظمييييييية  و يييييييي هجم تييييييي  األ ييييييييرة  يييييييي بيييييييي لى و ر يييييييوي اايييييييت ا الظيييييييري  وحيييييييرق المح قييييييييا والجريمييييييية

وتشيييييي ر  إلييييييى ت  للجنيييييية م ميييييية  رئ ايييييية ن ئييييييب ق ئييييييب الرملييييييي   المشييييييتر ة وق ئييييييب القييييييوا  ال رييييييية ."الجييييييوذ

و ييييييي  ال فيييييي جي  ت  لالوقييييي  الحيييييي لي يشيييييي ب ." ه ييييي  إلييييييى المنطقييييية لمرر يييييية وتحليييييييا تاييييي  ب ال ييييييرق األمنيييييي

وقييييييب تيييييي  ات يييييي   لييييييبب ميييييي  القييييييرارا  واإلجييييييراءا  الم مييييييةل. وتولييييييب   يييييي  لرب تحليييييييئ وتييييييبقيق   ييييييي الموقييييييي 

قيييييي س للييييييى هيييييي   المجيييييي ميع  ييييييي تن يييييي  ليييييي  يفلتييييييوا ميييييي  الرقيييييي ب  واييييييت و  هنيييييي ي مئحقيييييية للوقييييييوا إلييييييى 

المتيييييييورطي   يييييييأقرب وقييييييي  مم ييييييي ل. ويواقيييييييا ال فييييييي جي  ت  لالقيييييييوا  األمنيييييييية تمتليييييييي قيييييييبرا  وام  نيييييييي   

   ميرا  الحرارية والط ئرا  المايرة واألج زة والج ب الفنيل.ل لية جبا   قوق    ي تقنية ال

 

 إطئق الرما   لجواز اإلل تروني  ئا الر   الح لي

تطلييييييد وزارة البا لييييييية  ييييييئا الريييييي   الحيييييي لي  الرمييييييا  يييييي لجواز اإلل ترونييييييي اليييييي ذ يحمييييييا ت  يييييير ميييييي   القيييييي   /

وقييييي ا ميييييبير لييييي   .  تقييييينيف  ل لميييييي لئمييييية تمنيييييية غيييييير ق  لييييية للتزويييييير  مؤ يييييبة ت  إقيييييبار  ايييييير ع مييييي 17

شييييييؤو  الجييييييوازا   ييييييي الييييييوزارة الرميييييييب م جييييييب لييييييبن   تحمييييييب لال إ  الريييييي   الحيييييي لي  ايشيييييي ب إطييييييئق الرمييييييا 

 ييييييي لجواز اإلل ترونييييييييي  رييييييييب إح لتيييييييي  لليييييييى الشيييييييير ة المنفيييييييي ة المتم ليييييييية  قييييييينبوق الشيييييييي باء وشيييييييير ة ت ييييييييد 

  تنييييييي  لاييييييييت  قري ييييييي  نقيييييييب الايييييييم ء  التيييييييي وقيييييييل  إليييييييى مرحلييييييية متقبمييييييية مييييييي  تلمييييييي ا تنفيييييييي  ل  ماييييييييف

ال رمجييييييي   واألج ييييييزة اإلل ترونييييييية )الاييييييو   وييييييير(  ييييييي م  تييييييب الجييييييوازا  لت ييييييو  م يييييييأة إلقييييييبار الجييييييواز 

 وقراءت ل.
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 الحشب الشر ي يرل  مقتا إره  ي  إح  ط مح وا تالا لبال   ي نينوب

تايييييلا ليييييبال  اإلرهييييي  ي  يييييي  تللييييي  الحشيييييب الشييييير ي  مقتيييييا إرهييييي  ي  إح ييييي ط محييييي وا /و  لييييية ا ن ييييي ء الرراقيييييية

و  يييييير الييييييئ  الحشييييييب  ييييييي  ييييييي   ت  لقييييييوة ت  رييييية لقييييييي بة لملييييييي   نينييييييوب للحشييييييب    شييييييتراي القييييييوا  .نينيييييوب

األمنيييييية  تم نييييي  مييييي  قتيييييا تحيييييب لن قييييير بالييييي   يييييي ن حيييييية وانييييي    لمح  ظيييييةل  م ينييييي  ت  لالقيييييوة المشيييييتر ة 

يييييية البوااييييية  يييييي الن حيييييية  حييييييث نجحييييي  ق مييييي   مئحقييييية لن قييييير للتنظيييييي  اإلرهييييي  ي حييييي ولوا التايييييلا إليييييى قر

 القوة  قتا احب اإلره  يي  المتاللي ل.
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مح  ظ  ال ني المر زذ الرراقي وا ن ليزذ ي ح    الاي اة النقبية  مواج ة التحبي   

 ا قتق بية

ريييييي ء  الاي ايييييية النقبييييييية  حييييييث مح  ظيييييي  ال نييييييي المر ييييييزذ الرراقييييييي وا ن ليييييييزذ  األر  و  ليييييية ا ن يييييي ء الرراقييييييية/ 

و  ييييييير  يييييييي   لل نييييييييي المر يييييييزذ  ا  لمحييييييي  ظ ال نيييييييي المر يييييييزذ مقييييييييطفى . مواج ييييييية التحيييييييبي   ا قتقييييييي بية

غ ليييييب م ييييييي التقيييييى  محييييي  ظ  نيييييي ان لتيييييرا    يييييئا زي رتييييي  إليييييى لنيييييب  للمشييييي ر ة  يييييي ميييييؤتمر اايييييتبامة النميييييو 

لالجيييييي ن ي  ت ييييييبا للييييييى تهمييييييية وتايييييي ي ت  ."ا قتقيييييي بذ اليييييي ذ تق ميييييي  مجلييييييس األلميييييي ا الرراقييييييي ال ريطيييييي ني

ال نيييييييوي المر زيييييييية والاي اييييييية النقبيييييييية  يييييييي مواج ييييييية التحيييييييبي   ا قتقييييييي بية وايييييييم   اايييييييتقرار ا قتقييييييي ب 

ييييييب محيييييي  ظ  نييييييي ان لتييييييرا  تييييييبريب مييييييوظفي ال نييييييي المر ييييييزذ الرراقييييييي ."ال لييييييي وبليييييي  النمييييييو ا قتقيييييي بذ ورح 

 ية  ي  ال لبي ل. ي م تلي المج     مؤ با  للى لتهمية تطوير الرئق   المقر 

 

   لمئة 3النجيال ما حة الشلب المزرولة   تتج وز 

ق ليييييي  الح وميييييية المحلييييييية  ييييييي النجييييييي األشييييييريال إ  المايييييي حة التييييييي تيييييي  تحبيييييييبه  لزراليييييية الشييييييلب  /القيييييي   

  لمئييييية مييييي  الماييييي حة ال ليييييية  اييييي ب شيييييأ الميييييي     يمييييي  بلييييي  الفئحيييييي   3 يييييئا المواييييي  القييييييفي   تتجييييي وز 

يييييي  نحييييييو وقيييييي ا الن ئييييييب األوا للمحيييييي  ظ ه شيييييي  ال رليييييي وذ لال .طريقيييييية زراليييييية الشييييييت ا المي يييييي ني ي إلييييييى التوج 

  لمئييييييية مييييييي  الماييييييي حة ال ليييييييية التيييييييي   نييييييي  تيييييييزر    لشيييييييلب  يييييييي الموااييييييي   3إ  لهييييييي   الماييييييي حة تم يييييييا 

الاييييي  قةل  موايييييح   ت  لزرالييييية النجيييييي حيييييبب  الماييييي ح   التيييييي ايييييتت  زرالت ييييي  لليييييى تلميييييبة األن ييييير  ميييييع 

   لتا وذ  ي  المن طد الزرالية  ي لمو  المح  ظةل.مرال ة تقايم   

 

 الموارب الم ئيةال ال زي  الم ئي ي في لئات بام   ال شرية طيلة القيي

طمأنيييييي  وزارة المييييييوارب الم ئييييييية  الرييييييراقيي  الييييييى ت  المييييييي   الموجييييييوبة  ييييييي  زان ت يييييي  ت فييييييي القيييييييي  المييييييبب/

تفيييييي   برجيييييي   الحييييييرارة وزييييييي بة الت  ييييييير  ل ن يييييي  الحيييييي لي لئاييييييت بام   ال شييييييرية    يييييية للييييييى الييييييرغ  ميييييي  ار

  ي بونيييييي  موزليييييية  ييييييي  محيييييي  ظتي  10ت يييييي ب   ييييييأ  شييييييحة األمطيييييي ر قلقيييييي  مايييييي ح   زراليييييية الييييييرز إلييييييى 

الميييييي   التيييييي تمييييير  يييييي ن ييييير بجلييييية ح ليييييي   »وقييييي ا الماتشييييي ر  يييييي اليييييوزارة ليييييو   يييييي ب  إ  .النجيييييي والبيوانيييييية

 .«قليلةمتر م رب  ي ال  نية  وهي  مي   غير  400ت ل  
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جي  ا حتئا اإلارائيلي يش  حملة التق     ي الافة ويفتأ الن ر   تج   ترام زرالية 

  ي غزة

شييييي  جيييييي  ا حيييييتئا اإلايييييرائيلي حملييييية التقييييي     جييييير الييييييو  ال مييييييس  يييييي ليييييبب مييييي  ميييييب  الايييييفة  ا هيييييرا /

و ييييييي قطيييييي   .ية ل ن يييييي ء لاييييييطيني    حايييييي م    يييييير  و  ليييييية )مريييييي ( الفلاييييييطين 17ال ر ييييييية ط ليييييي  ت  يييييير ميييييي  

غييييييزة   تطلقيييييي  قييييييوا  إاييييييرائيلية   جيييييير اليييييييو  ال ميييييييس  نيييييييرا  رش شيييييي ت   ال قيليييييية وقن  ييييييا ال يييييي ز المايييييييا 

وت يييييييي ب  و  ليييييييية األن يييييييي ء والمرلوميييييييي   .للييييييييبمو  تجيييييييي   األرااييييييييي الزرالييييييييية شييييييييرق المح  ظيييييييية الواييييييييطى

زة تطلقيييييوا و     ييييية نييييييرا  الفلايييييطينية )و ييييي (  يييييأ  جنيييييوبا متمر يييييزي   يييييي األ يييييرا  الراييييي رية شيييييرق قطييييي   غييييي

رش شيييييي ت   ال قيلييييييية وقن  يييييييا ال يييييي ز الماييييييييا لليييييييبمو  تجيييييي   األراايييييييي الزراليييييييية شييييييرق مبينييييييية بيييييييير الييييييي لأ 

 وم يمي الم  زذ وال رية   بو  اإل ئغ ل  إق      ي قفوي المواطني .

 

 حوار اريب  ي م ب الريأ إ ر ر م مزيب م  المنظم   المش ر ةتونسال 

ال ي نيييييي   القيييييي برة ليييييي  تحييييييزاب ومنظميييييي   وطنييييييية وهيئيييييي   وتايييييي ت ة  ييييييي القييييييي نو   تييييييواتر   /21لر ييييييي 

وتماييييي   تغليييييب .تر ييييير جمير ييييي  لييييي  ح لييييية الييييير م للمشييييي ر ة  يييييي الحيييييوار الييييي ذ تطلقييييي  اليييييرئيس قييييييس ايييييريب

اسراء  ييييييير م حيييييييوار يايييييييت ني األحيييييييزاب والقيييييييوب الف للييييييية   حييييييييث ت يييييييو  نت ئجييييييي  ماييييييي قة و رييييييييبة لييييييي  

إلئ  لميييييييباء  ليييييييي   القييييييي نو  ر يييييييم الت لييييييييي   للجييييييي   ا اتشييييييي رية   ييييييي   و ييييييي.الشيييييييف  ية  وبو  ايييييييم ن  

 .مشرو  الق نو  بو  تذ قيمة تو مرنى

وتلييييييرب لييييييبب ميييييي  مؤااييييييي الرا طيييييية التوناييييييية للييييييب    ليييييي  حقييييييوق اإلنايييييي   ليييييي  ر ايييييي   الييييييب وا  ييييييي 

لح لييييييية حييييييوار قييييييورذ   ياييييييتجيب ألبنييييييى اييييييم ن   الشييييييف  ية والبيمقراطييييييية ومرييييييروي النتيييييي ئة. )الرا طيييييية ا

ول ييييير قيييييبم ء الرا طييييية لييييي  ماييييي نبت   لموقيييييي اتحييييي ب الشييييي ا اليييييرا م لليييييب وا  يييييي .(وا قييييي  لليييييى المشييييي ر ة

حيييييوار شييييي لي  مرت يييييري   يييييي  يييييي   ل ييييي   األر رييييي ء  ت  الحيييييوار الييييي ذ بلييييي  إليييييي  اليييييرئيس ل  يريييييبو ت  ي يييييو  

  قورة تح بية بو  ااتش رة ألذ     ل.اوب تز ية لقرارا  ات  ه  
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ر تالي  واشنط  نفط   إيراني   ق برت  م  ن قلة رواية ت ين   تقر 

تللنييييي  اليونييييي    ييييييو  تميييييس )األر رييييي ء(  تن  ييييي  اتايييييل   إليييييى الو يييييي   المت حيييييبة حمولييييية نفيييييط  الشيييييرق ا وايييييط/

التييييييي احتجزت يييييي  الاييييييلط   اليون نييييييية  ييييييي منتقييييييي ت ريييييييا «  نيييييي «إيرانييييييية   نيييييي  للييييييى مييييييت  ن قليييييية اليييييينفط 

ت رييييييا   19و يييييي .ليييييب القاييييي ء األمير يييييي   يييييي قيييييرار اييييي رل  ط يييييرا  إليييييى التنبييييييب  ييييي )نياييييي  (  نييييي ء لليييييى ط

احتجيييييز  الايييييلط   اليون نيييييية ق  لييييية جزييييييرة إيفيييييي  ن قلييييية نفيييييط روايييييية تيييييبلى  ي ييييي س )ت ي ييييير اايييييم    ريييييب تيييييي   

قليلييييييية إليييييييى  نييييييي (  و ليييييييي تنفيييييييي ا  لرقو ييييييي   تقيييييييبره  ا تحييييييي ب األورو يييييييي لليييييييى  لفيييييييية ال يييييييزو الروايييييييي 

لة   .ألو راني   تلي ط   م  النفط اإليراني. 115وت  ب  تق رير يوم   ت   الن قلة   ن  محم 

 

 مجلس األم  يقو  للى لقو    مشببة  حد  وري  الشم لية

يقييييييو  مجلييييييس األميييييي  الييييييبولي اليييييييو  ال ميييييييس   طلييييييب ميييييي  الو ييييييي   المتحييييييبة للييييييى مشييييييرو   الباييييييتور/

ة ربا  لليييييييى إطئق ييييييي  قيييييييواريخ   لايييييييتية لييييييي  رة قيييييييرار يشيييييييبب الرقو ييييييي   المفرواييييييية لليييييييى  وريييييييي  الشيييييييم لي

و قيييييفت   اليييييرئيس اليييييبورذ لمجلييييييس .للقييييي را    يييييي جلاييييية قيييييب تايييييت ب   ي ييييي  القيييييي  وروايييييي  حيييييد الفيتيييييو

األمييييي  اليييييبولي  يييييئا شييييي ر تي ر/مييييي يو الجييييي رذ و  لتييييي لي الج ييييية التيييييي تايييييع جيييييبوا تلمييييي ا المجليييييس  حيييييبب  

وتطلقيييييي   وريييييييي  .لقييييييرار  رييييييب ظ ييييييير ال ميييييييسالو ييييييي   المتحييييييبة مولييييييب جلاييييييية التقييييييوي  للييييييى مشيييييييرو  ا

الشييييييم لية األر ريييييي ء  وا ييييييئ  ميييييي  القييييييواريخ ال  لاييييييتية   ين يييييي  قيييييي رو  يحشييييييت    أنيييييي  ليييييي  ر للقيييييي را   و لييييييي 

 ريييييب ايييييي ل   للييييييى م يييييي برة الييييييرئيس األمري ييييييي جييييييو   يييييييب  اليييييي ذ جيييييي ء الييييييى  اييييييي   قوقيييييي  لتأ يييييييب بلميييييي  

 . ن لايوا وطو يو  ي مواج ة الت بيب النووذ م   يون  ي
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 راير    ي حريد  ماتشفى 11رئيس الان  اال و  ة 

رايييييير   مييييي توا  يييييي حرييييييد  قاييييي  حيييييبي ي  11قييييي ا اليييييرئيس الاييييين  لي مييييي  ي اييييي ا ييييييو  األر رييييي ء إ   القييييي س/

و تيييييب . يليييييومترا  شيييييرقي الر قيييييمة ب ييييي ر 120اليييييو بة  يييييي ماتشيييييفى إقليميييييي   ليييييبة تيفيييييوا  التيييييي ت ريييييب نحيييييو 

رايييييير    يييييي الحرييييييد الييييي ذ  11للمييييي  للتيييييو   لن يييييأ الميييييؤل  والميييييرو  لو ييييي ة » اييييي ا  يييييي ت رييييييبة لليييييى تيييييويتر

ولييييي  ي شيييييي .«نشيييييب  يييييي قاييييي  األطفييييي ا حيييييبي ي اليييييو بة  يييييي ماتشيييييفى... ل يييييب الرزييييييز اييييي  ب ييييي غ  يييييي تيفيييييوا 

  .ا ا مزيبا  م  التف قيا ل  الحريد

 

 


