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 (موقع مجلس النواب(..) 6.)صرئيس مجلس النواب يستقبل وفداً من البرلمان األوروبي 

  الزامليييييييييييين بامتانياتنيييييييييييا انتايييييييييييرنا الييييييييييي  دااييييييييييي  .. و  ييييييييييير الت ييييييييييير   زال قائمييييييييييياً و ي يييييييييييدد

 (موقع مجلس النواب(..) 6.)صالجميع

 لشييييييرايا والو نيييييييا تييييييدف نا للتاييييييوي  اليييييي   ييييييسل ترتسييييييج اجتمااييييييا للجنييييييا القانونيييييييا.. مسييييييتوليتنا ا

موقييييييع (.) 7.)صوسيييييييتون باييييييما فييييييي تييييييةري  اا ييييييا  الييييييدور  الحاليييييييا” ت بيييييييعحظيييييير ال“قييييييانون 

 (ابمجلس النو

 (ال راق اليوم(..) 7.)صتو يح للقانونيا البرلمانيا حول شرايا قانون األمن الغذائي 

 (روداوو(..) 8.)صوع القادمالنواب المستقلون يزورون األ را  السياسيا ال راقيا األسب 

 8.)صالنائييييييييب فييييييييائر م ييييييييي ن اص ييييييييار التنسيييييييييقي والتتلييييييييا الاييييييييدريا واييييييييس  ليييييييي   ييييييييذ  القنااييييييييا 

 (السومريا نيوز (..)

  (الاباح(.) 9ص.)«لبي  الشي يا»اود  التر   ل  ميدان 

  وتاليييييييا الم لوميييييييا (..) 9.)صم الييييييييب رئيسيييييييا 3”.. مجيييييييزر  ا ايييييييسح“حيييييييرا  نييييييييابي ااجيييييييل حيييييييول

) 

 ابابييييييييل (..)9.)ص الاييييييي ودن  نيييييييا  تتيييييييل سياسيييييييا ت يييييييول الييييييي  ا نسييييييداد السياسييييييييمحميييييييد  النائييييييب

 (نيوز

 وتاليييييييا (..)10.)ص النائيييييييب ايييييييار  الحميييييييامين ا نت اتيييييييا   يييييييد السيييييييياد  مسيييييييتمر  بشيييييييتل ييييييييومي

 (انبا  الراي ال ام
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 (الاباح(..)11.)ص االح يستقبل وفد البرلمان األوروبي الرئيس 

 11.)صا  ل ييييييمان ابييييييور المرحلييييييا الايييييي بار  اييييييدم الوقييييييوع باأل  ييييييالتيييييياظمي يشييييييدد اليييييي   ييييييرو 

 (وتالا ا نبا  ال راقيا(..)

  (وتالا ا نبا  ال راقيا(..)12.)ص قرارا  مجلس الوزرا  بجلسا الفسفا 

 (بدر نيوز(..) 14.)صوزار  الدفاع توجج بتستين جميع موظفي ا المدنيين 

  14.)صظيييييييا ر  التايييييييحر والتفبيييييييان الرملييييييييا ييييييييران ت يييييييرج الييييييي  ال يييييييراق تجارب يييييييا فيييييييي متافحيييييييا 

 (وتالا انبا  الراي ال ام(.)

  وزيييييييييير ا تايييييييييا  ن مسيييييييييتحقا  اليييييييييرب  الت ربيييييييييائي ميييييييييع دول ال ليييييييييي    تيييييييييدفع    ب يييييييييد اسيييييييييتسم

 (ياوتالا ا نبا  ال راق(..) 14.)صالت ربا 

 (الاباح(..) 15.)صالتربيا للبن  الدولين تقييم الت ليم ليس من ا تاااتم 

 (الاباح(..)15.)ص  ام المقبل سيتون األ ير لمل  النزوح ن الال جر 

 بيييييييدر (..) 16.)صالحييييييي  وال مييييييير  تيييييييداو الميييييييوا نين المشيييييييمولين بالسيييييييفر مراج يييييييا متاتيييييييب ال يئيييييييا

 (نيوز

 ميييييييين مجلييييييييس يميييييييين اصقليييييييييم يييييييييرد اليييييييي  الفاييييييييائلن يي اييييييييدوان اليييييييي  توردسييييييييتان سيييييييييتون لييييييييج ف

 (شفق نيوز(.) 16.)صبا ظ

 ص .)رارا  المحتمييييييييا ا تحاديييييييييارد حتومييييييييا التيييييييياظمي اليييييييي  قييييييييتحييييييييال  الفييييييييتح يحييييييييذر ميييييييين تميييييييي

 (ايرث نيوز(..)16

  السييييييد الحتييييييمن المقيييييابر الجمااييييييا وفيقيييييا  يييييد مييييين يمجيييييدون النظيييييام السيييييابق ونيييييداو  لييييي  تحويل يييييا

 (الفرا  نيوز(..) 17.)صق يا ريي اام

 ييييييراق لا(..) 17.)صالجديييييييد  بافييييييل  البيييييياني ي ييييييع شيييييير ا جديييييييداً لحزبييييييج للتاييييييوي  اليييييي  الحتومييييييا 

 (اليوم

 ايييييييو  (.) 18.)صالنقابيييييييان الم لميييييييون يلجيييييييتون  لييييييي  الحليييييييول ال شيييييييائري ا ل ييييييي   قيييييييانون الحماييييييييا

 (ال راق
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 19.)صبيييييان صدار  م ييييار النجيييي  ايييين حال ييييرق األمنيييييح وتحمييييل  ييييذ  الج ييييا المسييييتوليا (..)  

 (الفرا  نيوز

  (السومريا نيوز..)( 19.)صاص احا ب اابا م تاا بت ريب المشتقا  النف يا في ديال 

  (نيوز بيلابا(..)20.)ص الحشد الش بين ان سق امليا امنيا جنوب سامرا 

 

 

  

 وتاليييييييا (..) 21.)صا سيييييييتفمار تايييييييدر توجي يييييييا  للحيييييييد مييييييين ارتفييييييياع يسييييييي ار المجم يييييييا  السيييييييتنيا

 (ا نبا  ال راقيا

 تلا المييييييوارد المائييييييييان الوفيييييييد الترتيييييييي المفيييييياوج ليييييييم يييييييية  الييييييي  ال ييييييراق ر يييييييم وايييييييود  بحيييييييل مشييييييي

 (روداوو(..) 21.)صا  سقا 

  22.)صالسييييييييييل  والقييييييييييروجالرشيييييييييييد يحييييييييييذر ميييييييييين الت امييييييييييل مييييييييييع المتاتييييييييييب الو ميييييييييييا لميييييييييينح 

 (السومريا نيوز(..)
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 (وتالا ا نبا  الس وديا(.) 23.)صق ر يستقبُل وزير الدفاع البري اني يمير 

 يا يييييييييا   قبيييييييييل لقائيييييييييج المحتميييييييييل ميييييييييع باييييييييييدن.. وليييييييييي ا يييييييييد السييييييييي وديا يسيييييييييتقبل وفيييييييييًدا مييييييييين

 CNN)(..) 23.)صالتونغرس

 

 

 

 

 

 

 ص .)ا سييييييييييتقرار فييييييييييي يفغانسييييييييييتان باتسيييييييييتان تييييييييييداو  ليييييييييي  ت يييييييييافر الج ييييييييييود الدوليييييييييييا لتحقييييييييييق

 (وتالا ا نبا  الس وديا(..)24

 24.)صا  ايييييييينيا وروسييييييييا حلقييييييي  بشيييييييتل مشيييييييتر  حيييييييول اليابيييييييانوزيييييييير اليييييييدفاع اليابيييييييانين قاذفييييييي 

(..)CNN) 
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 داً من البرلمان األوروبيرئيس مجلس النواب يستقبل وف

ن حلبوسيييييييي  الييييييييوم الفسفيييييييا   وفيييييييداً مييييييياسيييييييتقبل رئييييييييس مجليييييييس النيييييييواب محميييييييد ال /موقيييييييع مجليييييييس النيييييييواب

وبحييييييث اللقييييييا  ت ييييييوير .البرلمييييييان األوروبييييييي برئاسييييييا رئيسييييييا لجنييييييا األميييييين والييييييدفاع السيييييييد  ناتييييييالي لييييييويزو

النييييييواب د األوروبييييييي ومجلييييييس سييييييبل الت يييييياون والتنسيييييييق المشييييييتر  بييييييين لجنييييييا األميييييين والييييييدفاع فييييييي ا تحييييييا

ت ييييييوير القييييييدرا  ا سييييييت باريا وال سييييييتريا ال راقييييييي فييييييي مجييييييال متافحييييييا اصر يييييياب  والحييييييرب اليييييي  داايييييي   و

ويتيييييد سييييييادتج ين ال يييييراق  ييييياج حربييييياً نيابيييييا اييييين ال يييييالم .ال التيييييدريب والج وزيييييياللقيييييوا  ال راقييييييا فيييييي مجييييي

ايييييدقا   وين المرحليييييا يييييير  بيييييدام مييييين األيجميييييع  يييييد دااييييي   اليييييذي يمفيييييل ت دييييييداً لل يييييالم  وقيييييد م ت يييييحيا  تب

 يييييا  الييييي   سييييييا دااييييي   متتيييييداً سييييييادتج الت ليييييع  لييييي  مزييييييد الحالييييييا تت ليييييب ت زييييييز الج يييييد ا سيييييت باري للق

تمييييييا بحييييييث اللقييييييا  مليييييي  م يمييييييا  النييييييازحين وي ميييييييا ج ييييييود دول ا تحيييييياد .ن فييييييي  ييييييذا المجييييييالميييييين الت يييييياو

تسييييي م فيييييي اسيييييتقرار الو يييييع األمنيييييي  الم ميييييا التيييييي  األوروبييييييا صن يييييا   يييييذا الملييييي  اليييييذي ي يييييد  مييييين الملفيييييا 

مييييين .ل اسيييييتمرار  يييييذ  الم يميييييا  فيييييي ظيييييل يو ييييياع  نسيييييانيا اييييي بامميييييا ليييييج  فيييييار سيييييلبيا مسيييييتقبس فيييييي حيييييا

ج ت ييييييا  ياربيييييي  رئيسييييييا لجنييييييا األميييييين والييييييدفاع بالبرلمييييييان األوروبييييييي ايييييين ت لييييييع يوروبييييييا لت زيييييييز ا سييييييتقرار 

ق اليييييرتع لتف ييييييل الت ييييياون المشيييييتر  ميييييع ا    وتنسييييييفيييييي ال يييييراق  وت زييييييز سيييييبل الت ييييياون فيييييي جمييييييع المجييييي

 نواب ال راقي.لجنا األمن والدفاع في مجلس ال

 

 داا  .. و  ر الت ر   زال قائماً و ي دد الجميعالزاملين بامتانياتنا انتارنا ال  

لييييييييوم   النائيييييييب األول ليييييييرئيس مجليييييييس النيييييييواب  ا”حييييييياتم الزامليييييييي“تيييييييريس السييييييييد  موقيييييييع مجليييييييس النيييييييواب/

اني األوربيييييييي   اجتماايييييييا للجنيييييييا األمييييييين واليييييييدفاع النيابييييييييا  ميييييييع الوفيييييييد البرلمييييييي٢٠٢٢يييييييييار  – ٢٤فيييييييا  الفس

ويتييييييد الزاملييييييي  ان .ربيييييييللشييييييتون ال ارجيييييييا  واللجنييييييا ا وربيييييييا الفرايييييييا ل ميييييين والييييييدفاع فييييييي ا تحيييييياد ا و

ماسييييييي   ري  وشييييييي ب متال ييييييراق انتاييييييير الييييييي  ا ر ييييييياب بامتانياتيييييييج المتوا ييييييي ا   نييييييج يمتلييييييي  ح يييييييار  وتيييييييا

جميييييييع   ويجيييييييب ان تتيييييييون  ر ييييييياب تيييييييان مقيييييييرًرا ليييييييج اسيييييييت دا  اليييييييدول ال ربييييييييا وا سيييييييسميا وال يييييييالم اوان ا

ت ييييييدم المتسسييييييا األمنيييييييا    مشيييييييًرا اليييييي   ييييييرور  تقييييييديم القييييييوانين التييييييي” مشييييييترتا ” مسييييييتوليا مجاب تييييييج  

رفييييييييج الييييييييدول  ائييييييييب األول  انوقييييييييال الن.وت ييييييييوير  برات ييييييييا وقييييييييدرات ا  ن   يييييييير ا ر يييييييياب مييييييييا زال قائًمييييييييا

فا ان ا ر يييييياب   يقتايييييير اليييييي  سييييييسميا للت يييييير  وا ر يييييياب دف ييييييج لسنحسييييييار وال ييييييود  اليييييي  اوربييييييا   م يييييييا 

 ربييييييا ادييييييد    و  ييييير م ي يييييدد  البليييييدان ا سيييييسميا فقييييي   وان جيييييز  تبيييييير مييييين انااييييير  جيييييا وا مييييين بليييييدان

لمييييييا يمتلتييييييج تحيييييياد ا وربييييييي الييييييدائم مييييييع ا تيييييل دول ال ييييييالم   داايًييييييا  ليييييي   ييييييرور  تتفييييييي  الج ييييييود والت يييييياون 

مييييين جانبيييييج اتيييييد الوفيييييد ا وربييييييي .والمشيييييور  مييييين امتانيييييا  و بيييييرا  فرييييييد  فيييييي مجيييييا   التيييييدريب والتسيييييليح
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ان التحييييييييديا  مشييييييييترتا فييييييييي مواج ييييييييا   يييييييير الت يييييييير  وا ر يييييييياب  وان ال ييييييييراقيين تييييييييانوا شييييييييج ان فييييييييي 

وتقييييييديم  وازالييييييا ا لغييييييام المجييييييا   الاييييييحياالتاييييييدي ل ييييييذا ال  يييييير  متتييييييدين اسييييييتمرار م بييييييدام ال ييييييراق فييييييي 

 .ا ستشار  األمنيا و ير ا

 

يتنا الشرايا والو نيا تدف نا للتاوي  ال  جنا القانونيا.. مستول سل ترتسج اجتمااا لل

 وسيتون باما في تةري  اا ا  الدور  الحاليا” حظر الت بيع“قانون 

س مجليييييييييس النيييييييييواب  ان   النائيييييييييب األول ليييييييييرئي”حييييييييياتم الزامليييييييييي“اتيييييييييد السييييييييييد  /موقيييييييييع مجليييييييييس النيييييييييواب

السيييييييدا  والسيييييياد  النييييييواب التاييييييوي  اليييييي  ا وا  سقيييييييا تُحييييييتم اليييييي  جميييييييع المسييييييتوليا الشييييييرايا والو نييييييي

ا   واليييييييذي سييييييييتون بمفابيييييييا باييييييييم“حظييييييير الت بييييييييع واقاميييييييا ال سقيييييييا  مييييييييع التييييييييان الاييييييي يوني “قيييييييانون 

لييييييي  تتفيييييييي  ال ميييييييل بشيييييييةنج اليييييييدور  النيابييييييييا   دااييييييييا اللجنيييييييا القانونييييييييا ا يُسيييييييجل ا التيييييييةري  ألا يييييييا   يييييييذ 

 .وا سراع في انجاز 

شيييييييترتاً ميييييييع اللجنيييييييا القانونييييييييا   اجتمااييييييياً م2022يييييييييار  – 24فيييييييا  جيييييييا  ذلييييييي   يييييييسل ترتسيييييييج الييييييييوم الفس

  است ييييييياف   سلييييييييج ايييييييدد مييييييين ممفلييييييييي ”حسيييييييين ال يييييييذاري“النيابييييييييا  بح يييييييور رئيييييييييس التتليييييييا الايييييييدريا 

  وا سييييييييتماع اليييييييي  المسحظييييييييا  ”الت بيييييييييع حظيييييييير“  األمنيييييييييا الم نيييييييييا   لمناقشييييييييا مقتييييييييرح قييييييييانون األج ييييييييز

 . نون قبل ار ج ال  التاوي  في اقرب جلسا نيابياا  األمنيا لت مين ا في القاوا ستشار

وريع النائيييييييب األول ا مييييييييا اسيييييييتمرار اقيييييييد اجتماايييييييا  اللجنيييييييا ميييييييع اليييييييوزارا  واألج يييييييز  األمنييييييييا والج يييييييا  

ا  ا سيييييييتقرار فيييييييي ال يييييييراق  م ييييييييفان   نيييييييا  لل يييييييرو  بقيييييييانون رايييييييين وقيييييييوي بةاتبيييييييار  مييييييين  يييييييرورالم 

 ييييييج ا قليمييييييي والييييييدولي  وسيييييييتم ايييييييا ا مفرداتييييييج بدقييييييا القييييييانون اييييييزل ال ييييييراق ايييييين محي نريييييييد فييييييي  ييييييذا

ميييييين جانبييييييج اتييييييد الوفييييييد ا وربييييييي ان التحييييييديا  مشييييييترتا فييييييي .متنا يييييييا وبمييييييا يحقييييييق الغايييييييا ميييييين تشييييييري ج

ي التايييييييدي ل ييييييذا ال  يييييير  متتيييييييدين مواج ييييييا   يييييير الت ييييييير  وا ر يييييياب  وان ال ييييييراقيين تيييييييانوا شييييييج ان فيييييي

 .الا ا لغام وتقديم ا ستشار  األمنيا و ير ااستمرار م بدام ال راق في المجا   الاحيا واز

 

 تو يح للقانونيا البرلمانيا حول شرايا قانون األمن الغذائي

نف  فييييييي الدسييييييتور ايييييي 60فييييييي بيييييييان  ن حالميييييياد   رئيييييييس اللجنييييييا النائييييييب محمييييييد انييييييوزقييييييال  /ال ييييييراق اليييييييوم

ً ريع القيييييييوانين تقيييييييدم ا الحتاملييييييييا التشيييييييريع ب يييييييريقين يو ً مشيييييييا وانين يقيييييييدم ا مقترحيييييييا  القييييييي وميييييييا  وفانييييييييا

وي يييييا  ين حفيييييي مجليييييس النيييييواب يوجيييييد ممفيييييل للحتوميييييا  وانيييييدما فترنيييييا بتشيييييريع قيييييانون ."مجليييييس النيييييواب

السييييييل ا يلييييييزم الحتومييييييا بتقييييييديم الموازنييييييا  ف ييييييذا  ييييييمن امييييييل مجلييييييس النييييييواب  والسييييييل ا التشييييييري يا  ييييييي 

ر  يشييييي ر  ايايييييا  مالييييييا لفتيييييوالبليييييد مييييين  يييييير ت وتيييييابع ينيييييج حمييييين  يييييير الايييييحيح ين نتييييير  المجتميييييع."ال ليييييا

 ويلييييييييا  و ييييييييذا يي ييييييييا م ييييييييال  للدسييييييييتور الييييييييذي يقيييييييير بتشييييييييتيل الحتومييييييييا وفييييييييق مييييييييد  م ينييييييييا لتمييييييييارس 

ا حايييييل تتييييييح لمجليييييس النيييييواب ين يقتيييييرح القيييييانونين  تمييييي 60ويتيييييد ين حالفقييييير  فانيييييياً مييييين المييييياد  "واجبات يييييا

م مقتييييييرح الدسييييييتور يمتيييييين تقييييييدي ليييييييا النيابيييييييا  ووفييييييقمييييييع قييييييانون األميييييين الغييييييذائي الييييييذي اقترحتييييييج اللجنييييييا الما

ولفيييييي   ليييييي  ين حالمقتييييييرح يييييييذ ب  ليييييي  رئاسييييييا ."نييييييواب  يو ميييييين قبييييييل لجنييييييا نيابيييييييا 10القييييييانون ميييييين قبييييييل 
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 لييييييي  ين  البرلميييييييان  والرئاسيييييييا تحيليييييييج الييييييي  اللجنيييييييا القانونييييييييا قبيييييييل ين ي يييييييرح الييييييي  المجليييييييسح  مشييييييييرا

ين تتيييييون  للج يييييا المقترحيييييا  يميييييا بنيييييود الدسيييييتور  وتنظييييير حاللجنيييييا القانونييييييا تنظييييير فيييييي القيييييانون توافقيييييج ميييييع

 نواب موق ين  او لجنا نيابياح. 10

 

 النواب المستقلون يزورون األ را  السياسيا ال راقيا األسبوع القادم

األا يييييييا  المسيييييييتقلون فيييييييي ن حشيييييييت ل   بيييييييالقولالنائيييييييب ال راقيييييييي المسيييييييتقل  نييييييياظم الشيييييييبلي   حاييييييير روداوو/

لييييييون تييييييل متونييييييا  المسييييييتقلين  لبحييييييث ومناقشييييييا مجلييييييس النييييييواب ال راقييييييي لجنييييييا ميييييين  مسييييييا يا ييييييا  يمف

لجنييييييا األ ييييييرا  نيييييياظم الشييييييبلين حميييييين المقييييييرر ين تييييييزور ال وي ييييييا ."مبييييييادرت م )لتشييييييتيل الحتومييييييا الجديييييييد (

م الشييييييبلي   ليييييي  ين التيييييية ير فييييييي اظنيييييي ويشييييييار."السياسيييييييا األسييييييبوع القييييييادم  وتو ييييييح ل ييييييم تفاايييييييل المبييييييادر 

اللجنييييييا ل  ييييييرا  السياسيييييييا تييييييان بسييييييبب موقيييييي  التيييييييار تشييييييتيل لجنييييييا المفاو ييييييا  ميييييين المسييييييتقلين وزيييييييار  

  ار ا النيابيا لمد  ش ر.الادري الذي قرر ا ن مام للم

 

 ن اص ار التنسيقي والتتلا الادريا واس  ل   ذ  القنااافائر م ي  نائبال

والتتلييييييا  الفسفييييييا   ان ا  ييييييار التنسيييييييقييتييييييد النائييييييب ايييييين دولييييييا القييييييانون فييييييائر م ييييييي    /السييييييومريا نيييييييوز 

اايييييييا تامييييييا بةنيييييييج   يمتييييييين ان يقيييييييوم  يييييير  بتشيييييييتيل الحتوميييييييا مييييييين دون ال ييييييير  الاييييييدريا وايييييييس الييييييي  قن

ا  ييييييييير  فيميييييييييا يشيييييييييار  لييييييييي  ين يي تقيييييييييارب بيييييييييين الحيييييييييزبين التيييييييييرديين  سيييييييييين تس  يجابييييييييياً الييييييييي  بييييييييياقي 

 ن حيي تقييييييييارب يوانفراجييييييييا تحاييييييييل بييييييييين الحييييييييزب الييييييييديمقرا ي التردسييييييييتاني   م ييييييييي  وقييييييييال .المتونييييييييا 

 ااييييييا الشييييييي ياح  اد الييييييو ني التردسييييييتاني  فان ييييييا تيييييين تس  يجابييييييا اليييييي  القييييييوع السياسيييييييا ا  ييييييرع ووا تحيييييي

 يييييير  مشيييييييرا اليييييي  ان حا  ييييييار التنسيييييييقي والتتلييييييا الاييييييدريا واييييييس اليييييي  قنااييييييا تامييييييا  بةنييييييج   يمتيييييين ألي 

ن ويشييييييار  ليييييي  ين حالتقييييييارب والبييييييوادر بييييييين الحييييييزبين التييييييرديين سييييييتتو."مييييييا بمفييييييرد الم ييييييي بتشييييييتيل الحتو

قيييييييع ا نفييييييرا  القرييييييييب لسنسيييييييداد السياسيييييييي ال  ييييييو  ا ولييييييي  لتشيييييييتيل الحتوميييييياح  م ييييييييفاًن حمتفيييييييائلون  ونتو

 الحاال في البسدح.
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 «البي  الشي ي»اود  التر   ل  ميدان 

مييييييا زالييييي   ام يييييا حتيييييي  ا ن   حن  ن حاألميييييور    محمييييييد الشيييييمريالنائيييييب ايييييين دوليييييا القيييييانونقيييييال  الايييييباح/

ومبييييييادر  اصقليييييييم لييييييم ن يييييير  ييييييييا تفاايييييييل ان ييييييا  بييييييل مييييييا رشييييييح  ييييييو مجييييييرد ال  ييييييو  األوليييييي  المتمفلييييييا 

بالزيييييييارا  وتقريييييييب وج ييييييا  النظيييييير بييييييين الحييييييزبين التييييييرديين  ومييييييا يتبييييييع  ييييييذ  ال  ييييييو  لييييييم ي ليييييين بجميييييييع 

للجميييييييييع و  يوجييييييييد يي  مييييييييع حييييييييل األزمييييييييا  ويييييييييد  ممييييييييدود  وي ييييييييا   ين حاص ييييييييار التنسيييييييييقي."التفاايييييييييل

اسيييييييتفنا  يو فيتيييييييو يو تيييييييوجس تجيييييييا  يي تتليييييييا حزبييييييييا يو سياسييييييييا  و  توجيييييييد يييييييييا  سفيييييييا  دا يييييييل اص يييييييار 

وبيييييي ن ين حبداييييييا ال  يييييوا  باتجيييييا  حيييييل األزميييييا تبيييييدي مييييين فيييييتح يبيييييواب الحيييييوارا   ."بشيييييةن  يييييذا التوجيييييج

شييييييترتا  ميييييين شييييييةن ا ين ميييييين يجييييييل الواييييييول  ليييييي  نقييييييا  وم والمناقشييييييا  وبح ييييييور جميييييييع التتييييييل السياسيييييييا 

ويتيييييد الشيييييمري  ين حتقيييييارب وج يييييا  النظييييير بيييييين الحيييييزبين  ."تُ ب يييييد  رييييييق حيييييل يزميييييا ا نسيييييداد السياسيييييي

التيييييرديين  يييييو يي ييييياً جيييييز  مييييين الحيييييلا ولتييييين تبقييييي  المسيييييارا  السياسييييييا األف يييييل  يييييي الحيييييوار والمناقشيييييا  

يا والم يييييي ب يييييا لتشيييييتيل اظ الييييي  يسيييييس ال ملييييييا السياسيييييوالتوافيييييق الييييي  حليييييول من قييييييا تسيييييااد فيييييي الحفييييي

 الحتوماح.

 م اليب رئيسا 3”.. سحمجزر  ا ا“حرا  نيابي ااجل حول 

  الفسفيييييا   اييييين بيييييد  حيييييرا  نييييييابي ااجيييييل حيييييول ا يييييو مجليييييس النيييييواب م ييييير التيييييروياتيييييد  / وتاليييييا الم لوميييييا

جلسيييييا  ارئيييييا لمناقشيييييا تيييييداايا   بيييييدينا بجميييييع تواقييييييع نيابييييييا ل قيييييد“وقيييييال التيييييروي .قرييييييا ا ايييييسح مجيييييزر 

  با  يييييييافا زر  ا ايييييييسح فييييييي دييييييييال  وسييييييبل ان يييييييا  ال روقيييييييا  الداميييييييا التيييييييي راح  ييييييحيت ا ال شيييييييرا مجيييييي

اليييييييييي  م البييييييييييا مجلييييييييييس ا ميييييييييين الييييييييييو ني ب قييييييييييد جلسييييييييييا ااجلييييييييييا فييييييييييي ب قوبييييييييييا لمناقشييييييييييا يسييييييييييباب 

  حاليييييييا   يييييييب شييييييي بيا فيييييييي دييييييييال  بسيييييييبب تتيييييييرار ال روقيييييييا  وسيييييييقو نيييييييا  “ن وي يييييييا   ي.”ال روقيييييييا 

مجيييييزر  ا ايييييسح دامييييييا وتسيييييبب  فيييييي سيييييقو  “  متتيييييدا بيييييان ”ال شيييييرا  مييييين ال يييييحايا بيييييين شييييي يد وجيييييريح

ت ويييييييع ابنييييييا  القييييييرع فييييييي الحشييييييود ال شييييييائريا او الشيييييي بيا او “و الييييييب بيييييي  .”حتيييييي  ا نشيييييي يدا وجريحييييييا  17

لج يييييد  ق وان يييييا  وجيييييود  سييييييا دااييييي  ا جرامييييييا با  يييييافا الييييي  تف ييييييل ااي تشيييييتيل امنيييييي ليييييدام امييييين المنيييييا

 ”.  ر اوتار ا السريا في البساتين والمنا ق النائيا ا ست باري واجرا  امليا  تن ي

 الاي ودن  نا  تتل سياسيا ت ول ال  ا نسداد السياسيالنائب محمد 

الفسفييييييا   ان  نييييييا  تتييييييل سياسيييييييا الاييييييي ود   اتييييييد النائييييييب ايييييين ائييييييتس  دولييييييا القييييييانون محمييييييد /ابابييييييل نيييييييوز

ً ت يييييول الييييي  ا نسيييييداد  ينيييييج حب يييييد قيييييرار المحتميييييا ا تحادييييييا ا  يييييير وقيييييال الايييييي ود .السياسيييييي الحاايييييل حالييييييا

 اميييييييال ا  ان يييييييا ااييييييير  الييييييي  توزييييييييع المناايييييييب وال قيييييييود واليييييييذي حيييييييدد ايييييييسحيا  حتوميييييييا تايييييييري  ا

  الحتومييييييا و  يمتيييييين ل ييييييا البقييييييا  ا  با نسييييييداد والمشيييييياريع  ن  ناليييييي  تتييييييل سياسيييييييا ت ييييييول اليييييي  بقييييييا   ييييييذ

لييييييي  ين حالمبيييييييادرا  السياسييييييييا  والتقيييييييارب بيييييييين مبيييييييادر  ا  يييييييار التنسييييييييقي والنيييييييواب ر  اويشيييييييا."السياسيييييييي

 اجا سياسيا بقادم ا يامح.المستقلين قد تتون  نال  انفر
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 الحمامين ا نت اتا   د السياد  مستمر  بشتل يوميالنائب اار  

لحمييييييامي  الفسفييييييا   ان انت ييييييا  قييييييال ا ييييييو اللجنييييييا القانونيييييييا النيابيييييييا اييييييار  ا /ال ييييييام ا  الييييييرايتالييييييا انبييييييو

او ييييييح ان ح انت ييييييا  السييييييياد  الحمييييييامي  .اقيييييييا اميييييير ااييييييبح يحاييييييل فييييييي الجييييييو والبيييييير والف ييييييا السييييييياد  ال ر

لف يييييييا   وان الو ييييييييا  المتحيييييييد  ا ميرتييييييييا ت تيييييييرق ال راقييييييييا امييييييير اايييييييبح يحايييييييل فيييييييي الجيييييييو والبييييييير وا

  با تراقات يييييياح   فتييييييا اليييييي  يييييييا المسييييييتمرفا اليييييي  ترتسييييييياد  ال راقيييييييا بشييييييتل مسييييييتمر او يوميييييييا تقريبييييييا  ا يييييياال

وبييييييين الحمييييييامي ."ان ح سييييييبب اسييييييتمرار  ييييييذ  ا نت اتييييييا  ي ييييييود اليييييي  اييييييم  الحتومييييييا  ال راقيييييييا وتقاييييييير ا

وليييييي  بييييييج حييييييول مليييييي  الف ييييييا  والقميييييير الايييييينااي الييييييذي تييييييان ال ييييييراق اان ح  ناليييييي  التفييييييير ميييييين المسبسييييييا  

ا ب ييييييذا المليييييي  اليييييي  ح تييييييدار  ا  ال سقييييييالم تاييييييا ذحاييييييل بسييييييبب تاييييييير ج ييييييا  م ينيييييياح  داايييييييا الج ييييييا  

 ا مر وات اذ ا جرا ا  القانونيا الدوليا حولجح.
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 الرئيس االح يستقبل وفد البرلمان األوروبي

اسييييييتقبل الييييييرئيس اييييييالح وفييييييد البرلمييييييان األوروبييييييي برئاسييييييا رئيسييييييا لجنييييييا األميييييين والييييييدفاع ناتييييييالي  الاييييييباح/

ايييييييالح  بحسيييييييب بييييييييان رئاسيييييييي  الييييييي  حي مييييييييا ال سقيييييييا  الفنائييييييييا  تيييييييدوي."رافيييييييق ل ييييييياليييييييويزو  والوفيييييييد الم

المشيييييييترتا التيييييييي تجميييييييع ال يييييييراق وا تحييييييياد األوروبيييييييي بااتبيييييييار  شيييييييريتاً يساسيييييييياً فيييييييي م تلييييييي  المجيييييييا    

و اوايييييياً فييييييي مجييييييال متافحييييييا اصر يييييياب والت يييييير  ومواج ييييييا  سيييييييا داايييييي   ليييييي  جانييييييب ت ييييييوير قييييييدرا  

وي ييييييا   ين ح نييييييا  ."وروبيييييييا فييييييي  ييييييذا الاييييييددن ال بييييييرا  األر ا سييييييتفاد  مييييييقييييييوا  األميييييين ال راقيييييييا ابيييييي

حاجييييييا لتشييييييتيل تحييييييال  دولييييييي لمتافحييييييا الفسيييييياد اليييييي   ييييييرار التحييييييال  الييييييدولي لمتافحييييييا اصر يييييياب  لتييييييون 

الفسييييياد  يييييو ا قتاييييياد السياسيييييي لل نييييي  واصر ييييياب  ولييييين ييييييتم الق يييييا  الييييي  اصر ييييياب والت ييييير     بتجفيييييي  

 ليييييي  ين حاصر يييييياب والفسيييييياد متسزمييييييان ومتراب ييييييان  لفسييييييادح  مشيييييييراً د  اليييييي  يمييييييوال امنييييييابع تمويلييييييج المسييييييتن

وتييييييابع  ين حقييييييوا  األمنيييييييا بجميييييييع تشييييييتيست ا توااييييييل بحييييييزم امليات ييييييا ."ومت ادمييييييان ويييييييديم يحييييييد ما ا  يييييير

للق ييييييا  اليييييي  مييييييا تبقيييييي  ميييييين ال سيييييييا اصر ابيييييييا التييييييي ت ييييييدد يميييييين ال ييييييراق والمن قيييييياح   فتيييييياً  ليييييي  ينييييييج ح  

تتييييييد  ييييييرور   ن ييييييا  الاييييييرااا  واألزمييييييا  فييييييي المن قييييييا وال ييييييالم ور  اصر يييييياب  ونتيييييين ين نسييييييت   ب  يييييييم

 ."و رسا  السسم  ألن استمرار الارااا  يمف ل متنفساً للمجاميع اصر ابيا

ميييييين جانب يييييييا  يتيييييييد  لييييييويزو  حالتيييييييزام ا تحييييييياد األوروبييييييي بيييييييدام يمييييييين واسييييييتقرار ال يييييييراق وتمتيييييييين قواتيييييييج 

 يييييم اليييييذي ل بيييييج ال يييييراق فيييييي متافحيييييا دااييييي  ا ر يييييابي د ً حباليييييدور الما اصر يييييابح  مشيييييياألمنييييييا فيييييي متافحييييي

  ل  جانب ج ود  في  رسا  األمن وا ستقرار في المن قاح.

 

 باأل  ا  ل مان ابور المرحلا الا با التاظمي يشدد ال   رور  ادم الوقوع

توجي ييييياً جدييييييداً بشيييييةن   التييييياظمي  الييييييوم الفسفيييييا   ليييييوزرا  ماييييي فيايييييدر رئييييييس ا /وتاليييييا ا نبيييييا  ال راقييييييا

لميييييوا نين  فيميييييا يشيييييار  لييييي  ين مجليييييس اليييييوزرا  قيييييدم تيييييل يشيييييتال اليييييدام ل يييييمان تيييييوفير الت ربيييييا  شيييييتاوع ا

 ن حالتحيييييييديا  والمسيييييييتوليا  فيييييييي تلميييييييا ليييييييج  يييييييسل جلسيييييييا مجليييييييس اليييييييوزرا   وقيييييييال التييييييياظمي.للميييييييوا نين

يييييج  ."فيييييرص نجييييياح ستسيييييسم ل يييييا بيييييل مواج ت يييييا وتحويل يييييا  لييييي  تبيييييير  الييييي  الحتوميييييا  ويجيييييب ايييييدم ا ووج 

اع لشيييييييتاوع الميييييييوا نين ومتاب ت يييييييا  التيييييياظمي اليييييييوزرا  وجمييييييييع المسييييييتولين فيييييييي الدوليييييييا بمواايييييييلا ا سييييييتم

و يجيييييياد الحلييييييول السييييييري ا ل ييييييياح   فتييييييا اليييييي  ين حروح التتامييييييل والت ييييييياون بييييييين الييييييوزارا  يجييييييب ين تتيييييييون 

بيييييييور المرحليييييييا م الوقيييييييوع باأل  يييييييا  ل يييييييمان االييييييي  ح يييييييرور  ايييييييدوشيييييييدد التييييييياظمي ."بيييييييةال  مسيييييييتوع

زار  الت ربييييييا  ومستات ييييييا ال ندسيييييييا  يشيييييي ا البلييييييد حالييييييياًح  مجييييييددا حتوجي اتييييييج السييييييابقا لييييييوالايييييي با التييييييي ي

ويتييييييد ين  ."وتيييييل ال ييييياملين في يييييا برفيييييع وتيييييير  ال ميييييل  واسيييييتنفار الج يييييود لمواج يييييا تحيييييديا  موسيييييم الايييييي 

يجيييييل  يييييمان تيييييوفير التييييييار    مييييينات يييييال اليييييدام لليييييوزار  لتيييييةمين تاميييييل احتياجحمجليييييس اليييييوزرا  قيييييدم تيييييل يشيييييتا

 الت ربائي للموا نين وتجاوز يي يزما محتملاح.
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 رارا  مجلس الوزرا  بجلسا الفسفا ق

الفسفيييييا   قييييييرارا  جدييييييد   يييييسل جلسييييييتج ا اتيادييييييا التييييييي يايييييدر مجليييييس الييييييوزرا    /وتاليييييا ا نبيييييا  ال راقيييييييا

وزرا  فييييييي مييييييي ليييييرئيس مجليييييس اليييييوذتييييير المتتيييييب اصاس.ليييييوزرا  مايييييي ف  التييييياظمياقيييييد  برئاسيييييا رئييييييس ا

ين حرئيييييييس مجلييييييس الييييييوزرا  مايييييي ف  التيييييياظمي تييييييريس  اليييييييوم  الجلسييييييا ا اتياديييييييا التاسيييييي ا اشيييييير  بيييييييان 

وي ييييييا   ين حالجلسييييييا شيييييي د  مناقشييييييا األو يييييياع ال امييييييا فييييييي الييييييبسد  وبحييييييث الملفييييييا  ."لمجلييييييس الييييييوزرا 

توايييييييا  الحتوميييييييا القييييييرارا  وال تلفييييييا  وا لييييييع المجلييييييس اليييييي   جييييييرا ا  تنفيييييييذ ا قتايييييياديا وال دميييييييا الم

 ."ال ااا بمواج ا األزما ا قتااديا ال الميا  والت في  من  فار ا

وتيييييييابع ين حوزيييييييير المالييييييييا قيييييييدم تقرييييييييراً مفايييييييسً اييييييين الو يييييييع ا قتايييييييادي لل يييييييراق والمتشيييييييرا  اصيجابييييييييا 

د اليييييييذي لي بشييييييةن   يييييييوا  الحتومييييييا فيميييييييا ي ييييييص ا قتايييييييالتقييييييارير البنييييييي  الييييييدولي وايييييييندوق النقييييييد اليييييييدو

اييييييد  فقييييييرا   ي م ييييييا مييييييا يت لييييييق بمتشيييييير النييييييات  المحلييييييي  والمسييييييا ما الق اايييييييا فييييييي نمييييييو النييييييات  ت ييييييمن 

المحلييييييي اصجمييييييالي  ييييييير النف ييييييي  وم ييييييد   الت يييييي م فييييييي ال ييييييراق لل ييييييام الما ييييييي والربييييييع األول ميييييين ال ييييييام 

 ."الحالي

غذائييييييييا ال ار الميييييييوادمييييييييا  ويسييييييي ق  لييييييي  متشييييييير يسييييييي ار الغيييييييذا  ال الولفييييييي   لييييييي  ين حالتقريييييييير يي يييييييا ت ييييييير

الم تييييييار  فييييييي ال ييييييالم وفييييييي ال ييييييراق  ومتشييييييرا  ا قتايييييياد الرقمييييييي  ويشييييييار  ليييييي  الم ييييييزون المييييييالي المتقيييييي  

)مييييييييوازين الحتومييييييييا ( والميييييييييزان المييييييييالي و جمييييييييالي احتيا ييييييييا  ال ملييييييييا األجنبيييييييييا  والم ييييييييروج النقييييييييدي 

م ا قتاييييييادي سً ايييييين الت يييييي فييييييي ق يييييياع البنييييييو  ومبي ييييييا  مييييييزاد ال ملييييييا  ف ييييييوالودائييييييع بييييييال مس  األجنبيييييييا 

وبيييييييين المتتيييييييب ين حالمجليييييييس است يييييييا  فيييييييي جلسيييييييتج ."و جميييييييالي اليييييييدين وتوق يييييييا  يسييييييي ار الييييييينف  ال يييييييام

المتلييييييي  بيييييييادار  وزار  الت ربيييييييا   اليييييييذي قيييييييدم بيييييييدور  ار ييييييياً اييييييين واقيييييييع الت ربيييييييا  الحيييييييالي واسيييييييت دادا  

تييييييييييي المشييييييييييتس  الالت ربائيييييييييييا للمييييييييييوا نين وتجيييييييييياوز ال قبييييييييييا  و الييييييييييوزار  ال ااييييييييييا بتييييييييييوفير ال اقييييييييييا

وذتييييييير ين حمجليييييييس اليييييييوزرا  ب يييييييد ين نييييييياق  ايييييييدداً مييييييين الق يييييييايا المت لقيييييييا بملييييييي  الت ربيييييييا   ."تواج  يييييييا

 :يادر ا تي

 قيييييرار تواييييييا اللجنيييييا المرتزييييييا للمراج يييييا والمايييييادقا الييييي  اصحاليييييا فيييييي وزار  الت ربا  بشيييييةن اليييييرب   -

اون ليييييدول ال ليييييي  ال ربييييييا  مجليييييس الت يييييرييييييا ال يييييراق و يئيييييا اليييييرب  الت ربيييييائي ليييييدول الت ربيييييائي بيييييين جم و

قييييييييدر ت لييييييييق المو ييييييييوع بالاييييييييسحيا الماليييييييييا  ب ييييييييد توقيييييييييع التوايييييييييا  نفيييييييياً  ميييييييين المشيييييييير  اليييييييي  وزار  

 .الت ربا 

وذتييييييير المتتيييييييب ا اسميييييييي ين حالجلسيييييييا شييييييي د  اسيييييييت راج التقريييييييير الوبيييييييائي  و جيييييييرا ا  وزار  الايييييييحاا 

تيييييوفير المسيييييتلزما  ال بييييييا السزميييييا   ليييييوزار  فييييييائحيييييا تورونيييييا  والج يييييود المبذوليييييا مييييين قبيييييل المواج يييييا ج

 ."وج ود ا في تةمين اللقاحا  وحث الموا نين ال  ي ذ ا

 :ويتد ينج حب د مناقشتج المو واا  المدرجا ال  جدول األامال  يادر مجلس الوزرا  ا تي

لشييييييييرا   ار( دينييييييييار  فقييييييي  فسفييييييييا ملييييييييارا  دينيييييييي3000000000يو ً/ تيييييييولي وزار  الماليييييييييا تموييييييييل مبليييييييي  )

( دينييييييار  فقيييييي  مليييييييارا دينييييييار ألامييييييال 2000000000 ليييييييا  تنظييييييي  وسييييييد ال جييييييز فييييييي ال ييييييدما   ومبليييييي  )

 التنظييييييي  وت ييييييوير الواقييييييع البيئييييييي  ليييييي  محافظييييييا النجيييييي  األشيييييير  بمييييييا ينسييييييجم وي ميت ييييييا  وحجييييييم األامييييييال
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ذتورتين فيييييييي لمييييييي( ا2  و1التبيييييييير  فيييييييي المحافظيييييييا وايييييييدد الزائيييييييرين المتنيييييييامي سييييييينوياً  تنفييييييييذاً للفقيييييييرتين )

  2021شيييييييبا   3( الميييييييتر  فيييييييي 1/1/15/2443تتييييييياب دييييييييوان الرقابيييييييا المالييييييييا اصتحيييييييادي الميييييييرقم بال يييييييدد )

 .(2022لسنا  15المرافق رب  قرار مجلس الوزرا  )

 :يا ال ليا للميا  وبحسب ا تينفانياً/  قرار توايا اللجنا الو 

( دينييييييار  فقيييييي   مسيييييييا واشييييييرون مليييييييار دينييييييار  لييييييي  25000000000تمويييييييل وزار  المالييييييييا مبليييييي  ) -

المائيييييييا اليييييي  دف تييييييين  ييييييسل شيييييي ري )حزيييييييران  وتمييييييوز(ا لغييييييرج ا سييييييتمرار فييييييي م الجييييييا وزار  المييييييوارد 

روريا ألاميييييييال دوائيييييير اليييييييوزار  ل ييييييالشييييييحا المالييييييييا  ييييييسل الموسيييييييم الايييييييفي القيييييييادم  وتييييييةمين المت لبيييييييا  ا

 :ور   نفاً في محافظا ديال  موزاا تا تيالمذت

 

دينيييار  فقييي  سيييب ا ملييييارا  دينيييار/ ال يئيييا ال اميييا لتشيييغيل واييييانا حيييوج  (7000000000)     -1

ن ييييير دجليييييا  ت ايييييص ألاميييييال نايييييب مح يييييا  ال ييييي  واييييييانت ا  وتة ييييييل النيييييواظم وشيييييرا  الوقيييييود والميييييواد 

 .ا مشتلا ناحيا سيد د يللجا حتيا يا وم ا

 

دينييييار  فقيييي  مليييييارا دينييييار/ ال يئييييا ال امييييا لتشييييغيل وايييييانا حييييوج ن يييير  (2000000000)     -2

الفيييييييرا   ت ايييييييص ألاميييييييال الت  ييييييييرا  وتب يييييييين جيييييييداول اليييييييري  لت فيييييييي   فيييييييار الشيييييييحا المائييييييييا و يايييييييال 

 .الما  للجداول

ملييييون دينيييار/ دائييير  تنفييييذ ياميييال  مئيييادينيييار  فقييي  فسفيييا ملييييارا  و ميييس  (3500000000)     -3

تيييييري األن ييييير  ت ايييييص ألاميييييال  زاليييييا الشيييييحا ورفيييييع الترسيييييبا  مييييين مقيييييدم السيييييدا  والسيييييدود فيييييي محافظيييييا 

 .ديال 

( المييييييييذتورتين فييييييييي تتيييييييياب ديييييييييوان الرقابييييييييا الماليييييييييا ا تحييييييييادي المييييييييرقم بال ييييييييدد 2  و1تنفيييييييييذاً للفقييييييييرتين )

لسييييييييينا  15بييييييييي  قيييييييييرار مجليييييييييس اليييييييييوزرا  )ق ر  المرافييييييييي2021شيييييييييبا   3(الميييييييييتر  فيييييييييي 1/1/15/2443)

2022.) 
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 وزار  الدفاع توجج بتستين جميع موظفي ا المدنيين

الفسفيييييييا   بتسيييييييتين جمييييييييع موظفي يييييييا الميييييييدنيين  يييييييسل ميييييييد  يقايييييييا ا    اليييييييدفاع وج ييييييي  وزار /بيييييييدر نييييييييوز

ييييييج األمييييييين ال ييييييام لييييييوزار  الييييييدفاع جبييييييار فجيييييييل م ليييييي  الحيييييييدر“ين وذتيييييير  الييييييوزار  فييييييي بيييييييان .شيييييي ر ي  وج 

 ر  ميييييين صسييييييراع بتسييييييتين تافييييييا المييييييوظفين المييييييدنيين  ييييييسل مييييييد  يقاييييييا ا شييييييالمديريييييييا ال امييييييا ل فييييييراد با

 ييييييسل التنسيييييييق بييييييين المديريييييييا والييييييدوائر والوحييييييدا   لرفييييييع التقييييييارير المفاييييييلا بشييييييةن منتسييييييبي م    ييييييافا 

اليييييي  حقييييييوق  ييييييذا التوجيييييييج جييييييا  للحفيييييياظ “وي ييييييا   ين .”اليييييي  احتياجييييييات م ميييييين الييييييدرجا  وا  تاااييييييا 

ات م حسييييييب ا تاااييييييج  لتحقيييييييق ا سييييييتفاد  القاييييييوع ميييييين قييييييدرات م و بييييييرالمييييييوظفين وتسييييييتين تييييييل ميييييين م ب

 .”ورفع وتير  ا نجازا  في ال مل  دما للاالح ال ام

 

  يران ت رج ال  ال راق تجارب ا في متافحا ظا ر  التاحر والتفبان الرمليا

فسفيييييا    اسيييييت داد الانيييييي الجدييييييد فيييييي بغيييييداد حسيييييين  ل ايييييادق  يالييييين السيييييفير ا ير وتاليييييا انبيييييا  اليييييراي ال يييييام/

وذتيييييير  وزار  الت ربييييييا  .بييييييسد  فييييييي متافحييييييا ظييييييا ر  التاييييييحر وال واايييييي  الترابيييييييا التييييييي تجتيييييياح ال ييييييراق

ايييييادل تيييييريم   اسيييييتقبل يميييييس ا فنيييييين فيييييي مقييييير اليييييوزار  فيييييي ال اايييييما بغيييييداد السيييييفير    ين وزير يييييافيييييي بييييييان 

م ميييييا شيييييمل  تة ييييييل حقيييييول الغييييياز ليييييوزار  ين الجيييييانبين تيييييداو  ايييييد  محييييياور وذتييييير  ا.اصيرانيييييي ليييييدع ال يييييراق

بيييييييدور  ابيييييييدع السيييييييفير ا تمامييييييياً .  ومسيييييييتحقا  الغييييييياز الميييييييورد   وتوسييييييييع الت اقيييييييدا  الفنييييييييا بيييييييين اليييييييدولتين

غييييياً حيييييول يدا  المنظوميييييا الو نييييييا وم يقيييييا  امل يييييا  قيييييائس حنحييييين فيييييي  ييييييران نمتلييييي  تجيييييارب مت يييييدد  حيييييول بال

مييييين جانبيييييج نيييييو  وزيييييير . " يييييذ  المشيييييتلا لحل يييييا بيييييان الرملييييييا   وباسيييييت ااتنا الت اميييييل ميييييعالتايييييحر والتف

ناييييييوص الي ييييييا الت ربييييييا  ال راقييييييي اليييييي  الحاجييييييا القائمييييييا للغيييييياز ا يرانييييييي   و ييييييرور  تحقيييييييق ا لتزامييييييا  الم

اميييييا ب ايييييوص سيييييداد مسيييييتحقا  الغييييياز الميييييورد   فقيييييد شيييييتر اليييييوزير .فيييييي الت اقيييييدا  المبرميييييا بيييييين ال يييييرفين

اليييييذي تمييييير بيييييج الييييييوزار    الييييي  ان  يييييذا سييييييدف نا بحييييييرص م الجيييييار  اييييييران لاييييي وبا  الو ييييييع الحيييييالي ليييييتف 

 اتبر لرد المبال  الم لوبا ااجسً .

 وزير ا تاا  ن مستحقا  الرب  الت ربائي مع دول ال لي    تدفع    ب د استسم الت ربا 

 ربييييييائي الفسفييييييا   ين مسييييييتحقا  الييييييرب  التالشيييييييباني  يتييييييد وزييييييير ا تاييييييا   يرتييييييان  /وتالييييييا ا نبييييييا  ال راقيييييييا

 ن حرئييييييس وقيييييال الشييييييباني فيييييي ميييييتتمر ايييييحفي   .    تيييييدفع    ب يييييد اسيييييتسم الت ربيييييا ميييييع دول ال ليييييي

وي يييييا   ين حالتييييياظمي يتيييييد ين الحتوميييييا  ."اليييييوزرا  ماييييي ف  التييييياظمي وجيييييج باسيييييتمرار تقيييييديم ال يييييدما 

شيييييةن اليييييرب  تواييييييا اللجنيييييا المرتزييييييا ب اح  مبينيييييا ح قيييييرارتسييييي   لتقيييييديم ال يييييدما   لييييي    ييييير ييييييوم مييييين امر ييييي

ويشييييييار  ليييييي  ين حالييييييرب  الت ربييييييائي مييييييع دول مجلييييييس  ."الت ربييييييائي مييييييع دول مجلييييييس الت يييييياون ال ليجييييييي

الت يييييياون ال ليجييييييي سيييييييوفر ا سييييييتقرار لمنظومييييييا ال اقيييييياح   فتييييييا اليييييي  ين حمسييييييتحقا  الييييييرب  الت ربييييييائي مييييييع 

للمييييييوارد المائيييييييا مليييييييار دينييييييار  25حتييييييم ت ايييييييص  وبييييييين ينييييييج." اقييييييادول ال لييييييي    تييييييدفع    ب ييييييد تسييييييلم ال

 ."لم الجا شح الميا   سل الاي 
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 التربيا للبن  الدولين تقييم الت ليم ليس من ا تاااتم

حن  ن ح)البنيييييييي  الييييييييدولي(   يمتليييييييي  ييييييييييا قييييييييال النييييييييا ق باسييييييييم وزار  التربيييييييييا  حيييييييييدر فيييييييياروق   الاييييييييباح/

نييييييي ( ي ميييييييل ميييييييع ايييييييسحيا  فيييييييي تقيييييييييم الو يييييييع التربيييييييوي يو الت ليميييييييي فيييييييي ال يييييييراقح  مو يييييييحاً ين ح)الب

المتسسييييييا  األ يييييييرع ليييييييدام اليييييييدول اقتايييييييادياً  تميييييييا ييييييييدام اليييييييدول الييييييي  مسيييييييتوع  روج يييييييا مييييييين الحيييييييروب 

 ."ا  التي تواج  اوالتحدي

وبيييييين ين حميييييا ورد فيييييي التقريييييير الميييييذتور مييييين ين )ال اليييييب ال راقيييييي   يف يييييم ميييييا يقيييييرت (  يمييييير مجحييييي  بحيييييق 

  متسييييييائسًن حتييييييي  يجيييييييب     ال لبييييييا سييييييينوياً  لبييييييا ال ييييييراق الييييييذين يمتييييييازون بالييييييذتا  والف ييييييم والنتييييييائ ح

 ."ان األسئلا الوزاريا الموحد  واألسئلا الفتريا والذ نيا؟

ي يييييييا   ين حليييييييدع اليييييييوزار  ا تبيييييييارا  ي  يييييييع ل يييييييا ال لبيييييييا فيييييييي ميييييييدارس المو يييييييوبين وا تبيييييييارا  فيييييييي و

ين مييييييا مييييييدارس المتفييييييوقين وا تبييييييارا  ذتييييييا  لمييييييدارس المتميييييييزين  وتييييييل  ييييييذا ي  ييييييي دليييييييس وا ييييييحا اليييييي  

 ."نشر  )البن  الدولي( ووفق  حاائياتناا ااٍر ان الاحا

متسحقييييييييا والمتراتمييييييييا  ين تواتييييييييب ال مليييييييييا التربويييييييييا ويتييييييييد ين حالييييييييوزار  اسييييييييت اا  بيييييييير م األزمييييييييا  ال

والت ليمييييييييا  واليييييييدليل الم يييييييد   ال الييييييييا والتنيييييييافس الييييييي  )المجموايييييييا  ال بييييييييا و يييييييب األسييييييينان وال ندسيييييييا 

 ."بما يشير  ل  ين  حاائيا  )البن  الدولي(  ير احيحا و ير دقيقا والب فا   ار  ال راق( 

ئمين الييييي   يييييذا التقريييييير  لمسيييييا لت م اييييين تيفييييييا  روجيييييج ب يييييذ  ولفييييي   لييييي  ين حاليييييوزار  سيييييتلتقي ميييييع القيييييا

 اصحاائيا ؟  و ل ادر التقرير المنشور في الوتا   ف سً ان )البن  الدولي(؟ ح .

 

 األ ير لمل  النزوح ال جر ن ال ام المقبل سيتون

رجحيييييي  وزار  ال جيييييير  والم جييييييرين بييييييةن يتييييييون ال ييييييام المقبييييييل  ييييييو األ ييييييير لمليييييي  النييييييزوح فييييييي  الاييييييباح/

حن  نييييييج حميييييين المتمييييييل ين يتييييييون ال ييييييام المقبييييييل ال ييييييام وقييييييال الوتيييييييل اصداري بييييييالوزار  تييييييريم النييييييوري .الييييييبسد

اميييييييوم اليييييييبسد ييييييييتم تنفييييييييذ ا    يييييييا اسيييييييتباقيا ص يييييييسق الم يميييييييا  فيييييييياأل يييييييير لملييييييي  النيييييييزوح    ذ توجيييييييد 

بمسيييييياند  الج ييييييا  ذا  ال سقييييييا ميييييين يجييييييل  ايييييياد  األسيييييير النازحييييييا  ليييييي  و يييييي  ا ال بي ييييييي لمييييييا قبييييييل النييييييزوح 

ويتيييييد ين حاليييييوزار  ت ميييييل الييييي  مييييينح حقيييييوق جمييييييع النيييييازحين المسيييييجلين  ."و لييييي  منيييييا ق سيييييتنا ا األايييييليا

 ق وامتيازا  النازحين تاملاح.ليا  من يجل حاول تل من م ال  حقو من بيانات ا السابقا والحا
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 الح  وال مر  تداو الموا نين المشمولين بالسفر مراج ا متاتب ال يئا

الفسفيييييا   الميييييوا نين المشيييييمولين بالسيييييفر  يييييذا ال يييييام لموسيييييم الحييييي  داييييي   يئيييييا الحييييي  وال مييييير    بيييييدر نييييييوز/

وال ميييييير  تييييييداو المييييييوا نين  ال يئييييييا ال ليييييييا للحيييييي “  ين وذتيييييير  ال يئييييييا فييييييي بيييييييان .اتييييييب ال يئييييييامراج ييييييا مت

تسييييييليم جيييييوازات م  مراج يييييا متاتيييييب ال يئييييييا  م اليييييذين تيييييم 2022المشيييييمولين بالسيييييفر لموسيييييم حييييي   ييييييذا ال يييييام 

/  5/  30_ 25مييييييين ييييييييوم  يييييييد الموافيييييييق ا رب يييييييا  ” ( يييييييييام ابتيييييييدا 6لتسيييييييديد مبلييييييي  تلفيييييييا الحييييييي  ولميييييييد  ) 

202 

 

 ان سيتون لج فمن با ظمجلس يمن اصقليم يرد ال  الفاائلن يي ادوان ال  توردست

ن اايييييدرتج فايييييائل مسيييييلحا موالييييييا  ييييييران تيييييت م رد مجليييييس يمييييين  قلييييييم توردسيييييتان الييييي  بييييييا نييييييوز/ شيييييفق

ا ين حمجمواييييييا  ييييييير شييييييرايا تسييييييم  لجنييييييا بيييييييان للمجلييييييس  وذتيييييير.في ييييييا ا قليييييييم بتييييييدريب جمااييييييا  مسييييييلحا

ج ييييي  فيييييي بييييييان ايييييدد ميييييا ال راقييييييا  والتيييييي مييييين الوا يييييح ين يييييا مدفوايييييا مييييين ج يييييا م ينيييييا  وتنسييييييق المقاو

البييييييييانا  لييييييي  ين ح يييييييذ   واشيييييييار."ا  يييييييد  قلييييييييم توردسيييييييتان وت يييييييدد مييييييين ا ت اميييييييا  التيييييييي   يسييييييياس ل ييييييي

الت دييييييدا  ليسييييي  جدييييييد  واملييييييا حتييييي  ا ن فيييييي منيييييا ق م تلفيييييا مييييين ال يييييراق ف لييييي  ميييييا فيييييي وسييييي  ا مييييين 

ردسييييييتان و ييييييو ان حيي ايييييدوان اليييييي   قليييييييم تو وتييييييابعا."اليييييدمار والفو يييييي  لل ييييييراق متائيييييد ونجييييييم ان ييييييا فقيييييي 

ج فميييييين بييييييا ظح  مشيييييييرا  ليييييي  ين  ييييييذ  الفاييييييائل حلييييييم يت لمييييييوا ميييييين تيييييييان دسييييييتوري فييييييي ال ييييييراق سيييييييتون ليييييي

ين ح ييييييذ   وبييييييين."التيييييياري   و   المييييييوا ين قييييييو  يتبيييييير ويتفيييييير تسييييييليًحا لييييييم تييييييتمتن ميييييين تسيييييير  راد  شيييييي بنا

 رييييييييق لنميييييييو يا تشييييييت ل ت دييييييييًدا لسيييييييياد  ال ييييييراق ويمنيييييييج  و يييييييم الييييييذين م يييييييدوا الالمجمواييييييا   يييييييير الشيييييييرا

 ليييييي  ين حالجييييييي  ال راقييييييي وقييييييوا  البيشييييييمرتا ي مييييييسن سييييييويا  ييييييد  ولفيييييي ."اصر يييييياب واألفتييييييار المت رفييييييا

يييييييل."اصر يييييييابيين و يييييييذ  الجماايييييييا  المن ر يييييييا فيييييييي الميييييييتامرا  والفو ييييييي  واليييييييدمار البييييييييانا الحتوميييييييا  وحم 

 يا.مايا السياد  ال راقيا ووق   ذ  التجاوزا  واألامال ال دائا تحاديا مستوليا ح

 

 تحال  الفتح يحذر من تمرد حتوما التاظمي ال  قرارا  المحتما ا تحاديا

الفسفيييييا   مييييين   يييييور  تميييييرد حتوميييييا تايييييري   حيييييذر تحيييييال  الفيييييتح  بزااميييييا  يييييادي ال يييييامري  اييييييرث نييييييوز/

وقييييييال .قييييييرارا  المحتمييييييا ا تحاديييييييا ال ليييييييا فييييييي ال ييييييراقا امييييييال اليوميييييييا برئاسييييييا مايييييي ف  التيييييياظمي اليييييي  

 ييييييسل الفتيييييير  األ ييييييير  ات ييييييذ   حتومييييييا مايييييي ف  التيييييياظمي “  انييييييج ”التحييييييال  تييييييريم اليييييييوي  القيييييييادي فييييييي

التفيييييير مييييين القيييييرارا   التيييييي تشيييييف  تمرد يييييا بشيييييتل وا يييييح والنيييييي الييييي  قيييييرارا  المحتميييييا ا تحادييييييا ال لييييييا 

تغيييييييير المسييييييتولين  ف ييييييي حتيييييي  السييييييااا تجييييييري اقييييييا   فييييييي ال ييييييراق   اوايييييياً فيمييييييا ي ييييييص اييييييسحيا  

حتوميييييييا التييييييياظمي مازالييييييي  “وبيييييييين الييييييييوي ان .”اص تميييييييا ترييييييييد  دون يي محاسيييييييبا ل ييييييياوتتليفيييييييا  ألشييييييي 

تما يييييل فييييييي تنفيييييييذ قييييييرارا  المحتمييييييا ا تحاديييييييا ال ليييييييا فيييييي ال ييييييراق ب اييييييوص نفيييييي   قليييييييم تردسييييييتان  و ييييييذا 

متشيييييييير   ييييييييير  فقييييييييرارا  ا تحاديييييييييا ملزمييييييييا  ا ميييييييير  ا ييييييييع للاييييييييفقا  والمجييييييييامس  السياسيييييييييا  و ييييييييذا
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لبرلمييييييان م الييييييب بييييييالتحر  والسييييييل ا  و  يمتيييييين التسييييييوي  فييييييي قرارات ييييييا  تمييييييا ان االت بيييييييق لتافييييييا الج ييييييا  

 .”ال اجل بشةن تمرد حتوما التاظمي ال  قرارا  ا تحاديا وادم ا ذ ا ال  الجديا

 

السيد الحتيمن المقابر الجماايا وفيقا  د من يمجدون النظام السابق ونداو  ل  تحويل ا 

 ق يا ريي اام

دايييييا رئييييييس تحيييييال  قيييييوع الدوليييييا الو نييييييا  السييييييد الحتييييييم  الييييي  ج يييييل المقيييييابر الجمااييييييا   /فيييييرا  نييييييوزال  

ويايييييرب السييييييد الحتييييييم  يييييسل لقائيييييج مسيييييا  الييييييوم الفرييييييق ال راقيييييي للمقيييييابر الجمااييييييا  اييييين .ق ييييييا ريي ايييييام

وبيييييين  ين حالمقيييييابر ."حسييييي ادتج وف ييييير  بيييييامتس  ال يييييراق فريقيييييا نواييييييا ومحترفيييييا فيييييي م ميييييا  نسيييييانيا ونبيليييييا

الجماايييييييا سييييييلو  وحشييييييي وبربييييييري وجييييييا لي و بيييييياد  جماايييييييا اقترف ييييييا النظييييييام السييييييابق  ييييييد يبنييييييا  شيييييي بجح 

وقيييييال  ن ."متتيييييدا ين حال ميييييل الييييي  تشييييي   يييييذ  الجيييييرائم انتايييييار لتييييياري  ال يييييراق وشييييي بج وت يييييحيا  يبنائيييييج

ولون تمجييييييييد تلييييييي  نحتييييييل مقبييييييير  تتتشيييييي   يييييييي وفيقيييييييا  دانييييييا للمرحليييييييا السيييييييابقا  ووفيقييييييا  يييييييد مييييييين يحييييييا

ليييييا والتيييييرحم الي ييييياح متتيييييدا ين حاسيييييت اد  الرفيييييا  والت ييييير  اليييييي م جيييييز  مييييين جبييييير ال يييييوا ر ل وائيييييل المرح

 الش دا  ورسالا  ل  األجيال القادما  وللت ري  بما جرعح.

 

 ا الجديد بافل  الباني ي ع شر ا جديداً لحزبج للتاوي  ال  الحتوم

 ني التردسييييييتاني نائييييييب رئيييييييس حتومييييييا  الييييييب ا ييييييو المتتييييييب السياسييييييي لحييييييزب ا تحيييييياد الييييييوال يييييراق اليييييييوم/ 

وتتيييييييب .اصقليييييييم قوبيييييياد  البييييييياني  الفسفييييييا   ب ييييييرح شييييييير  جديييييييد لتايييييييوي  حزبييييييج اليييييي  الحتوميييييييا ال راقيييييييا

 م  والبلييييييد  البيييييياني فييييييي تدوينييييييا    ن حالسييييييل ا  تييييييةتي وتييييييذ ب  ولتيييييين سيييييييبق  البلييييييد والشيييييي ب فييييييي يميييييياتن

وي ييييييا   حالم ييييييا ر ."دمر  ل جيييييييال القادميييييياوالبيئييييييا ل جيييييييال القادمييييييا  و  ينبغييييييي السييييييماح بتيييييير  بيئييييييا ميييييي

البيئيييييا بشييييتل اييييام والغبييييار بشييييتل  يييياص  اامييييا ب ييييد اييييام تييييزداد سييييو   و ييييذا ال ييييام يسييييوي ميييين يي اييييام   يييير 

قييييييياد  ا تحيييييياد الييييييو ني  وداييييييا."فييييييي الشيييييي رين الما يييييييين  و   يميييييير يسييييييبوع بييييييدون اييييييد  ييييييييام ميييييين الغبييييييار

ا البيئييييييا شيييييير اً للتاييييييوي  اليييييي  الحتومييييييا ال راقيييييييا التردسييييييتاني  ليييييي  حي ييييييذ زمييييييام المبييييييادر  وج ييييييل ق ييييييي

الجدييييييييد    لييييييي  جانيييييييب الم اليييييييب المشيييييييرواا األ يييييييرع مفيييييييل الميزانييييييييا والرواتيييييييب والبيشيييييييمرتا وت يييييييويج 

الميييييييا لحييييييل المشييييييتلا البيئيييييييا    ييييييا الشيييييي دا  و ييييييحايا األنفييييييال  ذا تانيييييي  الحتومييييييا المقبلييييييا   ت ييييييد بااييييييداد

 ليييييي  تتلييييييا ا تحيييييياد الييييييو ني التردسييييييتاني اييييييدم التاييييييوي  ل ييييييذ  و  ي اييييييص الميزانيييييييا السزمييييييا سيييييينويًا   ف

 ."الحتوما
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 النقابان الم لمون يلجتون  ل  الحلول ال شائري ا ل    قانون الحمايا

د ال لبيييييا الييييي  مشييييير  تربيييييوي  م الييييييج يحييييياسيييييتنتر  نقابيييييا الم لميييييين ا اتيييييدا  اليييييذي يقيييييد /ايييييو  ال يييييراق

الحلييييييييول ال شييييييييائري ا بسييييييييبب  يييييييي   ت بيييييييييق قييييييييانون حمايييييييييا بينمييييييييا يتييييييييد  ين  الم لمييييييييين يلجييييييييتون  ليييييييي  

النقابييييييا تسييييييتنتر ا اتييييييدا  الييييييذي حاييييييل يمييييييس ا فنييييييين  اليييييي  “وقييييييال النقيييييييب ابيييييياس السييييييوداني ن  ن  .الم ليييييم

 تيييييذا ااتيييييدا ا   مفيييييل“ ييييييفاً ين    م”مشييييير  تربيييييوي فيييييي مدينيييييا الايييييدر مييييين يحيييييد  لبيييييا الميييييدارس الفانوييييييا

ن النتييييييائ   ل يييييي   ت بيييييييق قييييييانون حمايييييييا الم لييييييم  مييييييا حييييييدا م اليييييي  تييييييزداد مييييييع مييييييد  ا متحانييييييا  يو  اييييييس

مسييييييااي النقابييييييا الحفيفييييييا لحمايييييييا المستييييييا  التربويييييييا بالتنسيييييييق “ويتييييييد .”اللجييييييو   ليييييي  الحلييييييول ال شييييييائريا

س يو المراتييييييز ا متحانيييييييا  جييييييد  قييييييرب المييييييدارمييييييع وزار  الدا ليييييييا  ميييييين  ييييييسل تييييييوفير سيييييييارا  لشيييييير ا الن

 ييييييذ  المشييييييتلا االقييييييا منييييييذ ياييييييوام و  يوجييييييد حييييييل  رادع “  تاشييييييفاً ايييييين ين  ”ا لتسفييييييي مفييييييل  تييييييذا ااتييييييدا 

 ”.التربويا للم تدين ال  المستا 
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 بيان صدار  م ار النج  ان حال رق األمنيح وتحمل  ذ  الج ا المستوليا

الييييييذي شيييييي د  الم ييييييار  ياييييييدر   دار  م ييييييار النجيييييي  الييييييدولي  بيانيييييياً ايييييين حال ييييييرق األمنيييييييح  /الفيييييرا  نيييييييوز  

اصيرانيييييييا و ييييييي اليييييي  مييييييدر  الم ارقبييييييل  فجيييييير اليييييييوم بييييييد ول فتيييييي  متسييييييول اليييييي  دا ييييييل  حييييييدع ال ييييييائرا 

  ان ح دار  م يييييييار النجييييييي  وقالييييييي  فيييييييي البييييييييان .توج  يييييييا برحليييييييا ال يييييييود  متجييييييياوزاً تيييييييل الحيييييييواجز األمنييييييييا

بشيييييتل مباشيييييير تييييييون األشييييير  الييييييدولي تحميييييل الج ييييييا  األمنيييييييا ال امليييييا دا ييييييل الم ييييييار مسيييييتوليا مييييييا حاييييييل 

اظ الييييي  سييييييسمت ا و سييييييسما مسيييييافري ا ميييييين ي ييييييم الواجبيييييا  الملقييييييا  اليييييي  ايييييياتق ا دار  يمييييين المدينييييييا والحفيييييي

وي ييييييا  انييييييج حوبحسييييييب مييييييا تييييييم مراج تييييييج ميييييين قييييييوانين ال يييييييران المييييييدني ."و تافييييييا ال يييييياملين فييييييي الم ييييييار

 وليييييج ليييييم يسيييييبب   يييييرا تونيييييج ال المييييييا والمحلييييييا فيييييان ال فيييييل بيييييالر م مييييين تجييييياوز  ال  يييييو  ا منييييييا ا  ان د

فييييييا نقييييييا  التفتييييييي  الم نيييييييا وسييييييبب اجتييييييياز  ييييييذ  المراحييييييل تونييييييج  فييييييس و انييييييدم  بييييييين جمييييييوع   ييييييع لتا

ويشييييييار اليييييي  حتشييييييتيل لجييييييان مشييييييترتا م تاييييييا انتجيييييي  قييييييرارا  و توايييييييا  اييييييد  و اجييييييرا ا  ."المسييييييافرين

ح منو يييييا الييييي  حالتحقييييييق تايييييحيحيا يمنييييييا م تلفيييييا سيييييو  ييييييتم ات اذ يييييا فيييييوراً ل يييييدم تتيييييرار ميييييا حيييييدث مسيييييتقبسً 

 الج ا  المستولا و تم ات اذ اجرا ا  قانونيا بحق مح. مع تافا

 

 اص احا ب اابا م تاا بت ريب المشتقا  النف يا في ديال 

الفسفييييييا    لقييييييا  القييييييبج اليييييي  ااييييييابا م تاييييييا بت ريييييييب منييييييي  يالنيييييي   ليييييييا اصاييييييسم األ /ا نيييييييوزالسييييييومري

   ن حقيييييو  مييييين الليييييوا  الفييييياني فيييييي قيييييياد  قالييييي  ال لييييييا فيييييي بييييييان و.المشيييييتقا  النف ييييييا فيييييي محافظيييييا دييييييال 

 ٦دا ليييييييا تمتنيييييي  ميييييين القييييييا  القييييييبج اليييييي  ااييييييابا متونييييييا ميييييين فرقييييييا الييييييرد السييييييريع التييييييابع اليييييي  وزار  ال

نف ييييييييا بيييييييال جس  الم تلفيييييييا  فيييييييي ناحييييييييا ابيييييييي اييييييييدا بمحافظيييييييا انااييييييير م تايييييييا بت رييييييييب المشيييييييتقا  ال

 ."ديال 
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 امليا امنيا جنوب سامرا  الحشد الش بين ان سق

الفسفيييييا   املييييييا امنييييييا جنيييييوب ق يييييا  سيييييامرا  فيييييي محافظيييييا نفيييييذ  قيييييو  مييييين الحشيييييد الشييييي بي   /ابابييييييل نييييييوز

بالحشييييييد ان لقيييييي   41للييييييوا    ان حقييييييو  ميييييين ار بيييييييان لمديريييييييا ااييييييسم الحشييييييد الشيييييي بي  وذتيييييي.اييييييسح الييييييدين

تفتيييييي  المميييييرا  المائييييييا والمبيييييازل  ب مليت يييييا مييييين من قيييييا تيييييل اليييييذ ب وايييييو ً الييييي  من قيييييا السيييييجلا حييييييث تيييييم

ا يييييييداف ا  تميييييييا اسيييييييفر  ويو يييييييح البييييييييان  ان حال ملييييييييا نجحييييييي  بتحقييييييييق ."الرئيسييييييييا والفراييييييييا وا حيييييييرا 

 تور ح.ان ال فور ال  مقذو   ير منفلق يفنا  التفتي  في المنا ق المذ
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 نياا ستفمار تادر توجي ا  للحد من ارتفاع يس ار المجم ا  الست

ت اياييييييا  فييييييي الموازنييييييا  ح  يوجيييييدقالييييي  رئيييييييس  يئييييييا ا سيييييتفمار سيييييي   النجييييييار  /وتاليييييا ا نبييييييا  ال راقيييييييا

ال اميييييا اليييييي   يئييييييا ا سييييييتفمار  حيييييييث  ن المشيييييياريع التييييييي ت رح ييييييا ال يئييييييا  ييييييي اسييييييتفماريا وليسيييييي  حتوميييييييا 

ب ييييييا اليييييي  وزارا  ويل ييييييا يتييييييون ميييييين قبييييييل المسييييييتفمرينح  مبينييييييا ين حمشيييييياريع الموازنييييييا ايييييياد ً تتييييييون تااي تم

تفيييييياع اسيييييي ار المجم ييييييا  السييييييتنيا رجحيييييي  وايييييين ار."ا امييييييار والت ربييييييا  والت  ييييييي   و  اسقييييييا لل يئييييييا ب ييييييا

فيييييي  النجيييييار  ين ح نيييييا  ازميييييا سيييييتن وتوج يييييا تبييييييرا نحيييييو المجم يييييا  السيييييتنيا  اايييييا وين يييييا ظيييييا ر  جدييييييد 

ع اسييييي ار ا  ف ييييييس ايييييين قيييييييام اليييييبسد والمجم ييييييا  تنشيييييية ب يييييدد وحييييييدا  تبييييييير فا قبييييييال الي يييييا يدع اليييييي  ارتفييييييا

  واحتتار يييييا ومييييين فيييييم بي  يييييا بمبيييييال  االييييييا مميييييا المسيييييتفمرين وسماسييييير  ال قيييييار بشيييييرا  شيييييقق باايييييداد تبيييييير

 ."يدع ال  ت ارب ا س ار

 

ال راق ر م واود  بحل مشتلا  ن الوفد الترتي المفاوج لم ية  ال الموارد المائيا

  سقا ا 

ئيييييييا ال راقيييييييا اييييييون ذييييييياب  بييييييةن الوفييييييد الترتييييييي الييييييذي ميييييين المقييييييرر ان يفيييييياد مستشييييييار المييييييوارد الما /روداوو

يييييييزور ال ييييييراق للتواييييييل اليييييي  تفا مييييييا  بشييييييةن ا  سقييييييا  المائيييييييا  لييييييم ييييييية  اليييييي  ال ييييييراق  ر ييييييم تةتيداتييييييج 

دنا بيييييالمجي  الييييي  بغيييييداد لبحيييييث ملييييي  ا  سقيييييا  المائييييييا    ان حالجانيييييب الترتيييييي وايييييوقيييييال ذيييييياب  .السيييييابقا

ح  مبينييييياً ينيييييج ح  م لوميييييا  ليييييدينا بشيييييةن امتانييييييا مجيييييي  الوفيييييد الترتيييييي مييييين ادميييييج  لتنيييييج ليييييم يييييية  لحيييييد ا ن

نييييييود مييييييذتر  التفييييييا م التييييييي تميييييي  الماييييييادقا الي ييييييا بيننييييييا  ونحيييييياول الواييييييول اليييييي  لتييييييي نسييييييتتمل ب ييييييج ب

وذتييييير ذيييييياب انيييييج حتيييييان ."ص المائييييييا مييييين ن يييييري دجليييييا والفيييييرا تفا ميييييا  ياميييييق فيييييي مجيييييال تحدييييييد الحاييييي

الوفيييييد الترتيييييي ب يييييد ال ييييييد  لتييييين الوقييييي  ت يييييدع الفسفيييييا يسيييييابيع  ولحيييييد ا ن   ن ييييير  مييييين المفتيييييرج ان ييييييةتي 

الترتييييييي يم  ح  مردفيييييياً ينيييييج حاذا جييييييا  الوفييييييد الترتييييييي سييييينتباحث فييييييي موا يييييييع تفييييييير  تت لييييييق سيح ييييير الوفييييييد 

ر  ترتيييييييا وايييييييران اليييييي  موقف مييييييا ميييييين اييييييدم ميييييينح ال ييييييراق اسييييييتحقاقاتج ميييييين يمييييييا فيمييييييا لييييييو يايييييي."بالميييييييا 

المائييييييا  يو يييييح ذييييييابن حمييييين جانبنيييييا نحييييين فنييييييون حيييييددنا ا ميييييور بشيييييتل وا يييييح مييييين النييييياحيتين ا  سقيييييا  

 ."ا والقانونيا  اما ا رادا  السياسيا فان ا ت تمد ال  تس البلدينالفني
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 الو ميا لمنح السل  والقروجالرشيد يحذر من الت امل مع المتاتب 

افييييييا الييييييرا بين بالتقييييييديم اليييييي  السييييييل  والقييييييروج ميييييين الفسفييييييا   تحييييييذر مايييييير  الرشيييييييد   السييييييومريا نيييييييوز/

الت امييييييييل مييييييييع المتاتييييييييب والاييييييييفحا  الو ميييييييييا التييييييييي تييييييييداي ميييييييينح السييييييييل  والقييييييييروج بالت يييييييياون مييييييييع 

ت بيييييييق مايييييير    ان حميييييينح السييييييل  ميييييين  ييييييسل وذتيييييير المتتييييييب ا اسمييييييي للمايييييير  فييييييي بيييييييان .المايييييير 

وي ييييييييا  ان والمحافظات يد امييييييييا بالنسييييييييبا للقييييييييروج يييييييييتم ميييييييين  ييييييييسل مراج ييييييييا فرواييييييييج فييييييييي بغييييييييدادالرشيييييييي

حالماييييير  حيييييريص الييييي  ايييييدم اد يييييال وسيييييي  بينيييييج وبيييييين الزبيييييون و يييييير مسيييييتول اييييين اي ت يييييامس   يييييار  

 ."ذل 
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 تقبُل وزير الدفاع البري انييمير ق ر يس

بمقييييير  -السيييييمو الشيييييي  تمييييييم بييييين حميييييد  ل فييييياني يميييييير دوليييييا ق ييييير اسيييييتقبل اييييياحب /بيييييا  السييييي ودياوتاليييييا ا ن

وجييييييرع  ييييييسل اللقييييييا  اسييييييت راج .المتحييييييد  بييييييين وا سوزييييييير الييييييدفاع بالمملتييييييا  -فييييييي لنييييييدن اليييييييوم قامتييييييج 

 ال سقا  بين البلدين وسبل تنميت ا   ااا المت لقا بالمجا   الدفاايا وال ستريا.

 

 س وديا يستقبل وفًدا من يا ا  التونغرسالقبل لقائج المحتمل مع بايدن.. ولي ا د 

 CNN ميييييييد بييييييين سيييييييلمان  الفسفيييييييا   وفيييييييًدا مييييييين يا يييييييا  د السييييييي ودي  األميييييييير محاسيييييييتقبل وليييييييي ال  ييييييي

ويفيييييياد  وتالييييييا األنبييييييا  السيييييي وديا ينييييييج جييييييرع .التييييييونغرس األمريتييييييي  ي ييييييم نوابًييييييا ايييييين الحييييييزب الجم ييييييوري

 ييييييافا  ليييييي  اييييييدد ميييييين المسييييييائل ذا  ا  تمييييييام  ييييييسل ا سييييييتقبال اسييييييت راج اسقييييييا  الاييييييداقا بييييييين البلييييييدين   

نييييييواب جم ييييييوريين  3ا لقييييييا  األمييييييير محمييييييد بيييييين سييييييلمان ق ييييييا  ماييييييور  للحظييييييونشيييييير  الوتالييييييا ل.المشييييييتر 

بايييييييدن وسييييييي ر الفتييييييور اليييييي  ال سقييييييا  بييييييين البلييييييدين منييييييذ تييييييولي .ايييييين و يييييييا  يوتييييييا وبنسييييييلفانيا وميتشييييييغان

فيييييي وقييييي  سيييييي د اللقيييييا  حيييييال حدوفيييييج تحيييييو  الرئاسيييييا الييييي   لفييييييا واق يييييا مقتيييييل الايييييحفي جميييييال  اشيييييقجي  

لييييييذي وايييييي  السيييييي وديا سييييييابقا بةن ييييييا حمنبييييييوذ ح وبييييييس حقيييييييم اجتمااييييييياح  فييييييي موقيييييي  الييييييرئيس األمريتييييييي ا

 حسب ت بير .
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 باتستان تداو  ل  ت افر الج ود الدوليا لتحقيق ا ستقرار في يفغانستان

الج ييييييود الدوليييييييا وبشييييييتل مسييييييتمر لتحقيييييييق دايييييي  باتسييييييتان  ليييييي   ييييييرور  ت ييييييافر  /وتالييييييا ا نبييييييا  السيييييي وديا

ويو ييييييييح  وزييييييييير  الدولييييييييا الباتسييييييييتانيا . سييييييييتقرار والسييييييييسم فييييييييي يفغانسييييييييتاناأل ييييييييدا  المشييييييييترتا ميييييييين ا

 يييييسل مشيييييارتت ا الييييييوم فيييييي مناسيييييبا حيييييول يفغانسيييييتان الييييي   يييييام  -للشيييييتون ال ارجييييييا حنيييييا ربييييياني ت ييييير 

مر  ل زميييييييا  قلقيييييييا حييييييييال ا فيييييييار الميييييييد ين باتسيييييييتان -ل يييييييالمي ح بيييييييدافوس حاجتمييييييياع المنتيييييييدع ا قتايييييييادي ا

و البيييييييي  المجتمييييييييع الييييييييدولي والحتومييييييييا .اليييييييي  الحيييييييييا  وسييييييييبل ال ييييييييي  ل فغييييييييانيين ا قتاييييييياديا واصنسييييييييانيا

 األفغانيا المتقتا  ل   ا ا  األولويا لماالح وت ل ا  الش ب األفغاني.

 

 بانوزير الدفاع اليابانين قاذفا  اينيا وروسيا حلق  بشتل مشتر  حول اليا

CNN/    ن القاذفيييييييا  الايييييييينيا والروسييييييييا تحليييييييق قيييييييال وزيييييييير اليييييييدفاع اليابييييييياني  نوبيييييييو تيشيييييييي  الفسفيييييييا 

بشييييييتل مشييييييتر  حييييييول اليابييييييان  م يييييييفا ين قييييييوا  الييييييدفاع الييييييذاتي الجويييييييا فييييييي الييييييبسد ا يييييي ر   ليييييي  التييييييدافع 

سيييييييتريا ن حالتيييييييدريبا  ال وايييييييرح تيشيييييييي للايييييييحفيين بييييييية.ب ائرات يييييييا المقاتليييييييا و جيييييييرا  املييييييييا  المراقبيييييييا

رباايييييييا ت ييييييد   ليييييي   ظ ييييييار مظييييييا ر   ييييييد التييييييي قاميييييي  ب ييييييا الاييييييين وروسيييييييا  ييييييسل اجتميييييياع المجمواييييييا ال

وي يييييا  تيشيييييين حبينميييييا ."بليييييدنا  الدوليييييا الم ييييييفا  و يييييي يتفييييير اسيييييتفزازيا مميييييا تانييييي  الييييييج فيييييي الما يييييي

فيييييل  يييييذا بيييييول ين تت يييييذ الايييييين مييييييرد المجتميييييع اليييييدولي الييييي  ال يييييدوان الروسيييييي الييييي  يوترانييييييا  مييييين  يييييير المق

اليييييي  ين البيئييييييا األمنيييييييا المحي ييييييا ببسدنييييييا  اصجييييييرا  بالتنسيييييييق مييييييع روسييييييياح  قييييييائسً ح نييييييج متشيييييير وا ييييييح

تميييييا قيييييال اليييييوزير تيشيييييي  ن اليابيييييان نقلييييي  م اوف يييييا ال  يييييير   لييييي  تيييييل ."تيييييزداد حيييييد   و نحييييين قلقيييييون للغاييييييا

ب دور مسيييييتول لايييييين مييييير  ي يييييرع الييييي  ل يييييمييييين الايييييين وروسييييييا مييييين  يييييسل القنيييييوا  الدبلوماسييييييا وحفييييي  ا

 في الحفاظ ال  سسم ويمن المجتمع الدولي.

 

 

 

 


