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 (موقع مجلس النواب(..)6.)ص اجتماع رئاسة مجلس النواب مع رؤساء الكتل النيابية 

 وكالععععععععة ا نبععععععععاء (..) 6.)صتواقيععععععععع نيابيععععععععة لتنتيععععععععت موهععععععععت جلسععععععععة انت ععععععععاب رئععععععععيس الجم وريععععععععة

 (العراقية

  7.)صالجيعععععععععل الجتيعععععععععتت سعععععععععكوص ا لعععععععععار هععععععععع  التسعععععععععريباص ت عععععععععع ال عععععععععتر للعععععععععت اع هععععععععع  ن سععععععععع 

 (السومرية نيوز)(..

  ص النائبععععععععععة زيععععععععععرص البجععععععععععارنت تيريععععععععععتص ال ععععععععععتر و عععععععععععص ا لععععععععععار التنسععععععععععي    عععععععععع  معععععععععع ز(.

 (السومرية نيوز(..)7

  وكالععععععععة (..) 8.)صت كيععععععععتاص الاريععععععععة بالم عععععععع    تيععععععععار رئععععععععيس النكومععععععععة ر عععععععع  ملبععععععععاص اللريعععععععع

 (المعلومة

 ععععععوص  (..) 8.)صالمسععععععت لو  ير  ععععععو  المكععععععاركة  عععععع  النكومععععععةت لعععععع  نكععععععو  جععععععزءا معععععع  ال ععععععراع 

 (العرا 

 9.)صالنائعععععععب  عععععععر ا  المعععععععالك ت ا لعععععععار يتنعععععععرو ب لععععععع   ابتعععععععة  كمعععععععال ا سعععععععتن اقاص التسعععععععتورية 

 (..)وكالة المعلومة(
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 (ال باح (..) 10.)صالكاظم ت ما و  بوهتنا أليال  المو ل    إهمار ملار المتينة 

 (ال باح(..) 10.)صال نة تنذّر م  تتن  نسب تل يح األل ال 

 مليعععععععار تينعععععععار إلععععععع  إقلعععععععي   200نكمعععععععة ا تناتيعععععععة تعععععععرت العععععععتهوص الم امعععععععة  عععععععت إرسعععععععال بيعععععععتات الم

 ( وص العرا (..)11.)ص كورتستا 

 (ال باح(.) 11.)ص تاً.. ن ف مليو  لالب يؤتو  ا متناناص الوزارية 

 (ال باح(..) 12.)صالمياه النيابيَّة تلالب بت سيس مجلس أهل  للت اوض مع تول الجوار 

 (وكالة ا نباء العراقية (..) 12.)صل تر يلالب باستنكار مكترو وإل اء ال تنةالسيت ا 

 (السومرية نيوز(..)13.)ص بعت بيا  ال تر.. التهوص يتهو للنذر م  الوقوع     راع 

 (السومرية نيوز(..) 14.)صتنالف العز  يؤكت  رورص إستمرار النواراص والم او اص 

   (ال باح(..)14.)ص «الكائو»ملف ن ر السالح البرنامج النكوم  الم بل يواج 

 (وكالة ا نباء العراقية(..) 15.)صساكو والس يرص ا ميركية يبن ا   ال ة مل اص 

  (ال باح(..) 15.)ص ير قابلة للتلبي « التمويل الذات » براءت وزاراص 
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 وكالععععععععة (..) 16.)صي األهرجعععععععع  يتععععععععرأس اجتماهععععععععا أمنيععععععععا لمناقكععععععععة التو ععععععععياص المتعل ععععععععة بالنععععععععازن

 (ا نباء العراقية

 السععععععومرية (..)16.)ص ال ععععععبض هلعععععع  مععععععت   با ريععععععاب ا نععععععاء تن يععععععذه  تكععععععة هكععععععائرية   عععععع  بيععععععتات

 (نيوز

 (ال باح   (.) 17.)صإنبال م لل إرياب  يست تف األنبار ونينوى 

 

 

 

  

  (ال باح(..) 18.)صمليو  تو ر لكراء ن ة إكسو  موبيل 300ت  يص 

  18.)صكععععععععروهاً  ععععععععناهياً وسععععععععكنيا ت ععععععععل ال تمععععععععة ا لب ععععععععا وبع عععععععع ا قيععععععععت التن يععععععععذم 38بابععععععععلت 

 (..)وكالة المعلومة(
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  (سكان نيوز(.)19.)ص اإلماراص و رنسا توقعا  هتتا م  ا ت اقياص ومذكراص الت اي 

 19.)صرئعععععععععيس وزراء لبنعععععععععا ت تلبيعععععععععة ملالعععععععععب ال لعععععععععاع الععععععععععا  ت ععععععععععة وانعععععععععتص أمعععععععععر مسعععععععععتنيل 

 (ا يرا (..)

 

 

 

 

  (سكان نيوز(.)20.)ص أميركا ت تت التول الت  تس ء است تا  النظا  ا قت اتن العالم 

 البيا ( 20.)صجونسو  ي وز بت ويص هل  ال  ة ويستمر    من ب  رئيساً للوزراء(..) 
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 اجتماع رئاسة مجلس النواب مع رؤساء الكتل النيابية

ي 2022تمععععععوز  18نائبعععععع  اجتماهععععععاًي اليععععععو  ا  نععععععي  ه ععععععت رئععععععيس مجلععععععس النععععععواب و موقععععععع مجلععععععس النععععععواب 

مععععععع رؤسععععععاء الكتععععععل النيابيععععععةع لبنعععععع  أيعععععع  الموا ععععععيع المتعل ععععععة ب همععععععال المجلععععععسي وه ععععععت جلسععععععات ي وإكمععععععال 

 .ا ستن اقاص التستوريةي وأولوياص مكاريع ال واني   الل ال  ل التكريع  النال 

ر  الل ا جتماع  :وت رَّ

اريع ال عععععواني  الموجعععععوتص  ععععع  أروقعععععة المجلعععععسي التععععع  تمعععععس  المعععععوالني  الم ععععع  بتكعععععريع جملعععععة مععععع  مكععععع .1

 .وانتياجات  ي وبنسب الجتول المر   مع البيا 

إكمعععععال ا سعععععتن اقاص التسعععععتوريةي وبمعععععا ينسعععععج  معععععع متللبعععععاص المرنلعععععة وتنعععععتيات ا. وبنعععععاًء هلععععع  للعععععب  .2

و  ينعععععاو مسعععععانة مععععع  الوقعععععص نائعععععب العععععرئيس السعععععيت كعععععا وا  هبعععععت   وال عععععوى الكرتيعععععةي ومععععع  أجعععععل أ  تكععععع

للو عععععول إلععععع  ت عععععاي  بين عععععاع تععععع  تنتيعععععت اجتمعععععاع  عععععا ل لرؤسعععععاء الكتعععععل النيابيعععععة يعععععو  ال معععععيس الم بعععععلع لبنععععع  

لص إلي  ال وى الكرتية ب ذا ال تت  .ما تو َّ

. جلسعععععععاص المجلعععععععس لل  عععععععل التكعععععععريع  ال عععععععان   السعععععععنة التكعععععععريعية األولععععععع  تبعععععععتأ  ععععععع  األسعععععععبوع الم بعععععععلي 3

 لساص ك رياًي وسيُعل  جتول أهمال ا  ن اً.وبواقع  مان  ج

 

 واقيع نيابية لتنتيت موهت جلسة انت اب رئيس الجم وريةت

ي إ   ا جتمععععععاع الععععععذن ه تتعععععع  الكتععععععل النيابيععععععةي رئععععععيس الكتلععععععةي أنمععععععت األسععععععتنقععععععال   وكالععععععة ا نبععععععاء العراقيععععععة 

يعععععت مكعععععاريع ال عععععواني  التععععع  معععععع رئاسعععععة البرلمعععععا ي ركعععععز هلععععع  ق عععععيتي ي ا ولععععع  بعععععتء ال  عععععل التكعععععريع  وتنت

تنععععععاقا  ععععععم  ال  ععععععل التكععععععريع  ال ععععععان  ي مبينععععععا أ   الكتععععععل السياسععععععية ات  ععععععص هلعععععع  هععععععتت معععععع  ال ععععععواني  

وأ ععععععافي أ   ا مععععععر ال ععععععان  الععععععذن تمععععععص مناقكععععععت  يععععععو تنتيععععععت ."التعععععع  سععععععتت  قراءت ععععععا او الت ععععععويص هلي ععععععا

لععععع   نت عععععاب رئعععععيس الجم وريعععععة موهعععععت الجلسعععععة وكعععععا  ا عععععرار مععععع  ا لعععععار التنسعععععي   أ  تكعععععو  الجلسعععععة ا و

ولعععععع  ن بععععععل بت جيل ععععععا ي مو ععععععنا أ   بعععععععض الكتععععععل لالبععععععص بعععععع   يكععععععو  ينععععععاو اجتمععععععاع ا ععععععر لرؤسععععععاء الكتععععععل 

وأكعععععار إلععععع  ." النيابيعععععة معععععع رئعععععيس البرلمعععععا  ال معععععيس الم بعععععل لتنتيعععععت جلسعععععة انت عععععاب رئعععععيس الجم وريعععععة

جععععععايزص لتن يعععععع  ذلععععععو ي موكععععععتاً أ   الجلسععععععة ا ولعععععع  سععععععتكو   نت ععععععاب رئععععععيس الجم وريععععععة وينععععععاو تواقيععععععع 

التوجععععععع   ننعععععععو التوا ععععععع  والعععععععت ع بالت عععععععاي  معععععععع الكتعععععععل النيابيعععععععة سعععععععواء بانت عععععععاب رئعععععععيس الجم وريعععععععة او 

وه ععععععت رئععععععيس مجلععععععس النععععععواب منمععععععت النلبوسعععععع ي  عععععع  وقععععععص سععععععاب  اليععععععو  ا  نععععععي ي ."ا سععععععتن اقاص ا  ععععععرى

 اجتماهاً مع رؤساء الكتل النيابية.
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 ه  التسريباص ت ع ال تر للت اع ه  ن س الجيل الجتيتت سكوص ا لار 

ي ا  نععععععي ي ا  ا لععععععار التنسععععععي   رئععععععيس كتلععععععة الجيععععععل الجتيععععععت سععععععروص هبععععععت الوانععععععتاكععععععتص  السععععععومرية نيععععععوز 

كععععععا  هليعععععع  ا  ين عععععع   عععععع   ععععععنة التسععععععريباص المنسععععععوبة لععععععزهي  تولععععععة ال ععععععانو  نععععععورن المععععععالك  وسععععععكوص 

 ععععع  نعععععتي  لبرنعععععامج بعععععالم تزل العععععذن تب ععععع  قنعععععاص  وقالعععععص هبعععععت الوانعععععت.ا لععععار ت عععععع بال عععععتر للعععععت اع هععععع  ن سععععع 

السععععععععومرية ال  ععععععععائيةي ا   ا لععععععععار التنسععععععععي   كععععععععا  هليعععععععع  ا  ين عععععععع   عععععععع   ععععععععنة التسععععععععريباص المنسععععععععوبة 

وا عععععا ص انععععع     ."لعععععزهي  تولعععععة ال عععععانو  نعععععورن المعععععالك  وسعععععكوص ا لعععععار ت عععععع بال عععععتر للعععععت اع هععععع  ن سععععع 

واكععععععارص ."سععععععي   ا  يسععععععرع  عععععع  تكععععععكيل النكومععععععةيوجععععععت انععععععت اكبععععععر معععععع  السععععععل  ا يلعععععع  وهلعععععع  ا لععععععار التن

هبععععععت الوانععععععت العععععع  ا   تيريععععععتص اليععععععو  سععععععتعم  ال ععععععالف تا ععععععل ا لععععععار التنسععععععي   ي مو ععععععنة ا   ال ال ععععععاص 

وبينععععععص ا   ينععععععاو  عععععع  ة ."تا ععععععل ا لععععععار تكععععععب  ال ال ععععععاص بععععععي  النععععععزبي  الكععععععرتيي  ويعععععع  هلعععععع  المنا ععععععب

و ععععع  بيعععععتات بيعععععن   ومععععع   ععععع  سعععععي رجوا بمركعععععح وانعععععت بعععععي  النعععععزبي  الكعععععرتيي  لتوزيعععععع المنا عععععب  ععععع  ا قلعععععي  

واو ععععععنص هبععععععت الوانععععععت ا   نكومعععععععة الكععععععاظم  جععععععاءص نتيجععععععة المظععععععايراص والكععععععععب ."لرئاسععععععة الجم وريععععععة

ولععععع  تجلعععععب للبلعععععت  2003يريعععععت تيييعععععر الوجعععععوه وا نعععععزاب التععععع  تعععععتنك  بم عععععير الكععععععب والتععععع  لععععع  تتييعععععر منعععععذ 

 سوى التمار .

 

 ال تر و عص ا لار التنسي      م ز ت تيريتص النائبة زيرص البجارن

اكععععععتص النائبععععععة هعععععع  كتلععععععة  ععععععاتقو  زيععععععرص البجععععععارني ا  نععععععي ي ا  تيريععععععتص زهععععععي  التيععععععار   السععععععومرية نيععععععوز

وقالععععععص البجععععععارن  عععععع  نععععععتي  لبرنععععععامج بععععععالم تزل ي .ال ععععععترن م تععععععتى و عععععععص ا لععععععار التنسععععععي    عععععع  معععععع ز 

وا عععععععا ص ا  ."لععععععار التنسععععععي    عععععع  معععععع ز ا   تيريععععععتص زهععععععي  التيععععععار ال ععععععترن م تععععععتى ال ععععععتر و عععععععص ا 

 الجميعععععع يريعععععت ال ععععععرو  بسعععععال  معععععع  ال تنعععععة وهععععععت  اراقعععععة العععععتماء واذا نععععععزل الو عععععع العععععع  الكعععععارع  سععععععيكو  

الو عععععععع سععععععع ء جعععععععتاي مو عععععععنة ا   انسعععععععناب ال عععععععتر مععععععع  العمليعععععععة السياسعععععععية لععععععع  يكععععععع  انسعععععععنابا مععععععع  

 الكارع .
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    ملباص اللري ت كيتاص الارية بالم     تيار رئيس النكومة ر

بععععععض الج عععععاص تنعععععاول هرقلعععععة ا تيعععععار “ا   النائعععععب هععععع  كتلعععععة بعععععتر وليعععععت هبعععععت النسعععععي قعععععال  وكالعععععة المعلومعععععة 

مركععععععح لرئاسععععععة النكومععععععة لل تععععععرص الم بلععععععة معععععع   ععععععالل السععععععع    ععععععتال  األكاذيععععععب و ععععععناهة ا زمععععععاص تا ععععععل 

 .”لرئاسة النكومة ا لار التنسي      وقص توا ل  ي  الراف ا لار م ي ا   تيار ك  ية

العامععععععل ال ععععععارج  ينععععععاول ا  يلعععععععب “معععععع  جانععععععب ا ععععععري بععععععي  ه ععععععو تنععععععالف ال ععععععتح منمععععععوت النيععععععان ي ي ا  

تورا لتعليعععععععل همليعععععععة تمريعععععععر انعععععععت المركعععععععني  لرئاسعععععععة الجم وريعععععععة وكعععععععذلو اسعععععععت تا  بععععععععض همالئععععععع   ععععععع  

 .”العملية السياسية لعرقلة ا ت ا  هل  مركح لرئاسة النكومة الم بلة

ال بعععععرص والم عععععترص هلععععع  إتارص البلعععععت “ا   أو عععععح النائعععععب هععععع  تولعععععة ال عععععانو  منمعععععت نسععععع أ عععععرىي مععععع  ج عععععة 

سعععععتجعل الك عععععة تعععععذيب باتجعععععاه ا تيعععععار ك  عععععية مععععع  ال عععععل األول لرئاسعععععة النكومعععععة الم بلعععععة مععععع  اجعععععل تجعععععاوز 

 ”. الع باص الت  تمر ب ا البالت

 

 اعالمست لو  ير  و  المكاركة    النكومةت ل  نكو  جزءا م  ال ر

العمليععععععة السياسععععععية اهتععععععاتص  ععععععالل السععععععنواص »قععععععال النائععععععب المسععععععت ل يععععععاتن السععععععالم ي إ    ععععععوص العععععععرا  

وأ عععععععاف السعععععععالم ي أ  .«الما عععععععية  ععععععع  تكعععععععكيل النكومعععععععة مععععععع   عععععععالل ال عععععععراع هلععععععع  المنا عععععععب والمعععععععال

األنععععععععزاب الناكمععععععععة ال اسععععععععتص مكععععععععيولة ليلععععععععة السععععععععنواص الما ععععععععية بكسععععععععب األمععععععععوال وإقامععععععععة المكععععععععاريع »

تعععععععع  ير تكععععععععكيل النكومععععععععة الم بلععععععععةع سععععععععبب  »وأكععععععععاري إلعععععععع  أ  .«وأيملععععععععص ملالععععععععب المععععععععوالني ال ا ععععععععة 

ال عععععراع اي عععععاً هلععععع  المنا عععععب وه عععععوت الم عععععاو صي ولعععععع  يكععععع  السعععععبب مععععع  ورائععععع  انتعععععرا  مكعععععاهر الكعععععععب 

النععععععواب المسعععععععت لي    يعر عععععععو  متععععععع  ينت عععععع  يعععععععذا ال عععععععراعي   عععععععذا »وكعععععععتت السعععععععالم ي هلععععععع  أ  .«العراقعععععع 

نععععععزاب الناكمععععععة الكبيععععععرصي والجميععععععع يسععععععع  إلعععععع  الن ععععععول هلعععععع  المنا ععععععب بتايععععععة معععععع  رأس قععععععرار تت ععععععذه األ

 «.النكومة لياية ب ية الوزاراص والترجاص ال ا ة
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 ا لار يتنرو ب ل   ابتة  كمال ا ستن اقاص التستوريةالنائب  ر ا  المالك ت 

المعععععععالك ي ا  نعععععععي ي قعععععععوى ا لعععععععار اكعععععععت النائعععععععب هععععععع  ائعععععععتالف تولعععععععة ال عععععععانو ي  عععععععر ا   وكالعععععععة المعلومعععععععة 

ا تيععععععار “وقععععععال المععععععالك  ا  .التنسععععععي   تسععععععير ب لعععععع   ابتععععععة ننععععععو نسعععععع  ا سععععععتن اقاص التسععععععتورية المتب يععععععة

الك  ععععععية الملرونععععععة لرئاسععععععة الععععععوزراء   تسععععععتير  وقتععععععا لععععععويالي ويععععععذا مععععععا اكععععععته ا لععععععار التنسععععععي    ععععععالل 

ا مععععععور ذايبععععععة باتجععععععاه اكمععععععال “وا ععععععافي ا  .”اجتماهاتعععععع  ا  يععععععرص بععععععالتوا   مععععععع ال ععععععوى السععععععنية والكرتيععععععة

ا سعععععععععتن اقاص التسعععععععععتورية المتب يعععععععععة وبانتظعععععععععار قعععععععععرار ا نعععععععععزاب الكرتيعععععععععة بكعععععععععا  نسععععععععع  ملعععععععععف رئاسعععععععععة 

قععععععوى ا لععععععار نسععععععمص امععععععر رئاسععععععة الععععععوزراء “واكععععععار المععععععالك  العععععع  ا  .”الجم وريععععععة باسععععععرع وقععععععص ممكعععععع 

 ”.م  قبل السنة والكرت% والباق  يتعل  بلرح اس  الك  ية للتوا   هلي ا 97بنسبة 
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 الكاظم ت ما و  بوهتنا أليال  المو ل    إهمار ملار المتينة

تععععععرأس رئععععععيس مجلععععععس الععععععوزراء م ععععععل   الكععععععاظم ي اليععععععو  ا  نععععععي ي اجتماهععععععاً   ععععععص لمناقكععععععة  ال ععععععباح  

المتينعععععة معععععع   لعععععل ت ييعععععل وإهعععععاتص إهمعععععار ملعععععار المو عععععل الععععععتول  المت عععععرر منعععععذ مللعععععع النعععععرب  سعععععتعاتص 

 .سيلرص تنظي  تاها

وذكععععععر بيععععععا  رسععععععم  أ  ا جتمععععععاع الععععععذن ن ععععععرت  وزيععععععرص اإلهمععععععار واإلسععععععكا  والبلععععععتياص واألكععععععيال العامععععععةي 

ومنعععععععا ظ نينعععععععوىي وهعععععععتت مععععععع  المسعععععععؤولي  الم ت عععععععي ي قعععععععت اسعععععععتعرض الم للعععععععاصي والت عععععععامي  الجتيعععععععتص 

  رئعععععيس مجلعععععس العععععوزراء ت كيعععععته  عععععالل للملعععععاري وتنتيعععععت الكلعععععف الماليعععععة ال ا عععععة بالتن يعععععذ. ون عععععل البيعععععا  هععععع

ا جتمععععععاعي الم ععععععع  بمععععععا تعّ عععععععت بعععععع  أليعععععععال  المو ععععععل  عععععععالل زيارتعععععع  األ يعععععععرص للمنا ظععععععةي وو عععععععع النجعععععععر 

األسععععععاس لمكععععععروع الملععععععار قريبععععععاً بعععععععت اسععععععتكمال جميععععععع المتللبععععععاص. وأ ععععععاف الكععععععاظم ي بنسععععععب البيععععععا ي أ  

منا ظععععععةي وتععععععذليل كععععععّل المعوقععععععاص التعععععع  النكومععععععة هازمععععععة هلعععععع  إن ععععععاء مكععععععاريع اإلهمععععععار المتعععععع  رص  عععععع  ال

 تواج  اع م  أجل إظ ار المنا ظة بنلّة جتيتص بعت سنواص م  المعاناص بسبب اإلرياب.

 

 ال نة تنذّر م  تتن  نسب تل يح األل ال

نععععععذّرص وزارص ال ععععععنة األيععععععال  مععععع  ميبععععععة هععععععت  ا لتععععععزا  بتل عععععيح األل ععععععال تو  سعععععع  ال امسععععععة معععععع   ال عععععباح 

وقالعععععععص مسعععععععؤولة .الروتينععععععع ي نظعععععععراً ل لعععععععورص األمعععععععراض التععععععع  يمكععععععع  أ  ت عععععععيب  العمعععععععر و ععععععع  الجعععععععتول 

التن ععععععي   عععععع  تائععععععرص  ععععععنة الكععععععرل الععععععتكتورص يععععععتى هععععععتنا  هبععععععت الرسععععععول  ت إ  ينععععععاو تععععععتنياً  عععععع  نسععععععبة 

الل انععععععاص الروتينيععععععة ل ل ععععععال تو  سعععععع  ال امسععععععة بسععععععبب جائنععععععة كورونععععععاي   و ععععععاً كععععععلل األل ععععععال ال مععععععون 

أكععععععع ر  والن عععععععبة  9لععععععع  ألهمعععععععار سعععععععتة أكععععععع ري والن عععععععبة المن عععععععرتص ألهمعععععععار الجرهعععععععة ال ال عععععععة التععععععع  تع

وأ ععععععا ص أ  تلععععععو الل انععععععاص تعمععععععل هلعععععع  نمايععععععة األل ععععععال معععععع  اإلهاقععععععة والمععععععوصي نيعععععع  أتى تععععععتن  .الم تللععععععة

وأكععععععتص هبععععععت .نسععععععب الل انععععععاص إلعععععع  هععععععزوف المععععععوالني  هعععععع  تل ععععععيح أل ععععععال   بسععععععبب هععععععت  قنععععععاهت   بالل ععععععاح

الص توهويععععععة بالتنسععععععي  مععععععع ونععععععتاص تعزيععععععز ال ععععععنة  عععععع  المراكععععععز ال ععععععنية الرسععععععول أ  الععععععتائرص نظمععععععص نمعععععع

لنعععععع  المععععععوالني  هلعععععع  تن يعععععع  ال ععععععتماص المتكاملععععععة والجععععععتول الروتينعععععع  لتن ععععععي  أل ععععععال    كععععععية اإل ععععععابة 

 باألمراض.
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مليار تينار إل  إقلي   200المنكمة ا تناتية ترت التهوص الم امة  ت إرسال بيتات 

 كورتستا 

مليععععععار تينععععععار معععععع   200رتص المنكمععععععة ا تناتيععععععةي  ا  نععععععي ي الععععععتهوى الم تمععععععة  ععععععت إرسععععععال   ععععععوص العععععععرا  

وكانععععععص الععععععتهوى المسععععععجلة  عععععع  المنكمععععععة ا تناتيععععععة  ععععععت رئععععععيس .النكومععععععة ا تناتيععععععة إلعععععع  إقلععععععي  كورتسععععععتا 

الععععععوزراء العراقعععععع  ووزيععععععر الماليععععععةي تلالععععععب بيي ععععععاف إرسععععععال جععععععزء معععععع  ميزانيععععععة إقلععععععي  كورتسععععععتا ي والتعععععع  

ومععععععع ر ععععععض يععععععذه الععععععتهوى معععععع  قبععععععل المنكمععععععة ا تناتيععععععةي يمكعععععع  .مليععععععار تينععععععار كعععععع رياً  200ننععععععو تبلعععععع  

للنكومعععععة ا تناتيععععععة  عععععع  بيعععععتات موا ععععععلة إرسععععععال يععععععذا المبلععععع  إلعععععع  إقلععععععي  كورتسعععععتا ي لسععععععت رواتععععععب مععععععوظ   

 اإلقلي .

 

  تاً.. ن ف مليو  لالب يؤتو  ا متناناص الوزارية

 عععععععف مليعععععععو  لالعععععععب ولالبعععععععة ألتاء امتنانعععععععاص ال عععععععف السعععععععاتس يتوّجععععععع   عععععععتاً األربععععععععاء ننعععععععو ن ال عععععععباح 

اإلهعععععععتاتن  ععععععع  م تلعععععععف المنا ظعععععععاصي وقعععععععت نسععععععع ص وزارص التربيعععععععة معععععععع وزارص الك ربعععععععاء  سعععععععت ناء المراكعععععععز 

وقععععععال المتنععععععت  الرسععععععم  باسعععععع  الععععععوزارص نيععععععتر  ععععععارو  السعععععععتو   ت إنعععععع  .ا متنانيععععععة معععععع  ال لععععععع المبععععععرمج

انيعععععععععاً إلجععععععععععراء امتنانععععععععععاص السعععععععععاتس اإلهععععععععععتاتن الععععععععععتور األولي مركععععععععععزاً امتن 620آ ف و  3تمعععععععععص ت يئععععععععععة 

موزهععععععة بععععععي  بيععععععتات والمنا ظععععععاصي مكععععععيراً إلعععععع  أ  تنسععععععي اً جععععععرى مععععععع وزارص الك ربععععععاء  سععععععت ناء المراكععععععز 

ونبععععع  هلععععع  أ  العععععوزارص  . ا متنانيعععععة مععععع  ال لعععععع المبعععععرمج لللاقعععععة الولنيعععععة  عععععالل سعععععاهاص ا متنعععععا 

تو  امتنانعععععععات    ععععععع  قاهعععععععاص الجامععععععععاصي بينمعععععععا امتنانعععععععاص أو عععععععنص  ععععععع  وقعععععععص سعععععععاب  أ  الللبعععععععة سعععععععيؤ

اللالبععععععاص سععععععتكو   عععععع  قاهععععععاص المععععععتارسي تاهيععععععاً الللبععععععة إلعععععع  هععععععت  ا نجععععععرار  لععععععف الكععععععائعاص التعععععع  تب  ععععععا 

المواقعععععع اإللكترونيععععععة الويميعععععةي بمععععععا ي عععععص ا سععععععئلة و يريعععععا لكون ععععععا ت عععععتف إلعععععع  تكعععععتيص أ كععععععاري  وإ كععععععال 

السعععععيا  ن سععععع ي ذكعععععر مم عععععل العععععوزارص  ععععع  منا ظعععععة السعععععليمانية ربعععععاح و ععععع   . سعععععير ا متنانعععععاص الوزاريعععععة

نسععععع  التميمععععع   ي أنععععع  تععععع  توجيععععع  معععععتراء المراكعععععز ا متنانيعععععة بكعععععرح التعليمعععععاص ا متنانيعععععة والن عععععاظ هلععععع  

 14مركععععععزاً امتنانيععععععاًي من ععععععا  17ر ععععععانة ا متنانععععععاص وتععععععو ير األجععععععواء المناسععععععبة للللبععععععةي   تععععععاً إلعععععع  تنتيععععععت 

و يمعععععا . ظععععة   عععععال هعععع  مركععععزي   ععععع  ق ععععاء كععععالر لتواجعععععت أهععععتات كبيععععرص مععععع  الللبععععة  يعععع  عععع  مركععععز المنا 

لالعععععب ولالبعععععةي نعععععوه بععععع   كععععععبة  1500أ عععععات بععععع   أهعععععتات الللبعععععة المكعععععاركي   ععععع  ا متنانعععععاصي تجعععععاوزص الععععع  

النكعععععععال المترسععععععع  قامعععععععص بعععععععيجراء نملعععععععة لتنظيعععععععف المراكعععععععز ا متنانيعععععععة والتنسعععععععي  معععععععع معععععععتراء المعععععععتارس 

 ية وت يئة األجواء ال نية اآلمنة للللبة.لتو ير النما
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 المياه النيابيَّة تلالب بت سيس مجلس أهل  للت اوض مع تول الجوار

لالبعععععععص لجنعععععععة الزراهعععععععة والميعععععععاه النيابيَّعععععععة بت سعععععععيس مجلعععععععس أهلععععععع  للت عععععععاوض معععععععع تول الجعععععععوار  ال عععععععباح 

  العععععععرا  إلعععععع  المععععععت  وتزايععععععتص معععععععت ص نععععععزوح المععععععزارهي  معععععع  منععععععال  جنععععععوب.بكعععععع   الن ععععععص المائيععععععة

 عععععالل األكععععع ر الما عععععيةي ب ععععععل اتسعععععاع رقععععععة الج عععععاف وان  عععععاض منسعععععوب  الميعععععاه  ععععع  نو ععععع  ن عععععرن تجلعععععة 

وقعععععال مستكعععععار اللجنعععععة هعععععاتل الم تعععععار .مسعععععبو   وال ععععراصي وج عععععاف مسعععععلناص األيعععععوار المائيعععععة بكعععععكل  يعععععر

متعععععع  الت ععععععاوض مععععععع  ت إ َّ  اللجنععععععة لالبععععععص بت سععععععيس مجلععععععس زراهعععععع  أهلعععععع  برئاسععععععة مجلععععععس الععععععوزراء م 

كعععععععل مععععععع  تركيعععععععا وإيعععععععرا  بكععععععع   العععععععوارتاص المائيعععععععةي بععععععععت  كعععععععل وزارتععععععع  المعععععععوارت والزراهعععععععة بعععععععال لل 

 .اإلتارص  الزراهية ي مت ماً إيايما ب تر المياه وهت  تركيت است تام اي   ال ه  سوء

ي هلععععع   ل يعععععة وإلععععع  التيوانيعععععةي التععععع  نظععععع  سعععععاكنو ال عععععرى واألريعععععاف  ي عععععا وق عععععة انتجاجيعععععة بمركعععععز المنا ظعععععة

بالمئععععععة معععععع   65كععععععح الميععععععاه الكبيععععععر الععععععذن أ ععععععر سععععععلباً  عععععع  نيععععععات   اليوميععععععة  عععععع  المنا ظععععععة التعععععع  يمععععععت   

وبنسععععب الم ت ععععي ي   ععععت تسععععبب كععععح الميععععاه  عععع  التيوانيععععةي بمكععععكالص زراهيععععة   .الزراهععععة  موالني ععععا

عولعععععععو  هلععععععع  وبيئيعععععععة كبيعععععععرص للمنا ظعععععععة  عععععععالل األكععععععع ر الما عععععععيةي معععععععا زات مععععععع  هنعععععععاء ال النعععععععي  العععععععذي  ي

الزراهعععععة  ععععع  كسعععععب قعععععوت   اليعععععوم ي   عععععالً هععععع  يجعععععرص مؤقتعععععة للعتيعععععت مععععع  مربععععع  النيوانعععععاص إلععععع  المنعععععال  

 ال ريبة م  األن ار الكبيرص.

 

 السيت ال تر يلالب باستنكار مكترو وإل اء ال تنة

باسععععععتنكار لالععععععب زهععععععي  التيععععععار ال ععععععترني السععععععيت م تععععععتى ال ععععععتري اليععععععو  ا  نععععععي ي   وكالععععععة ا نبععععععاء العراقيععععععة 

وقععععال السععععيت ال ععععتر  عععع  تيريععععتص هلعععع  نسععععاب   عععع   تععععويتر   كمععععا قععععال السععععيت الوالععععت .مكععععترو وإل ععععاء ال تنععععة

)قععععععتس سععععععره(ت إ   عععععع  مععععععوت  كعععععع وص و رنععععععاً إلسععععععرائيل وأمريكععععععاي وأنععععععا اي ععععععاً أقععععععولت إ   عععععع  قتلعععععع  كعععععع وص 

  الت تيعععععععت مععععععع  و رنعععععععا إلسعععععععرائيل وأمريكعععععععا واإلريعععععععابيي  وال اسعععععععتي ي ولكععععععع  العجعععععععب كعععععععل العجعععععععب أ  يععععععع ت

)نععععععزب الععععععتهوص( المنسععععععوب هلعععععع  آل ال ععععععتر ومعععععع  كبيععععععري  المععععععالك ي وج ععععععة كععععععيعية تععععععته  للب ععععععا ل ععععععوص 

وأ ععععععافي  لععععععذا معععععع  ينععععععا ألالععععععب بيل ععععععاء ال تنععععععة معععععع   ععععععالل اسععععععتنكار مكععععععترو معععععع  قبععععععل قيععععععاتاص ."المععععععذيب

هلععععع   الكتعععععل المتنال عععععة معععععع  مععععع  ج عععععة ومععععع  قبعععععل كبعععععار هكعععععيرت  مععععع  ج عععععة أ عععععرىي و  ي ت عععععر ا سعععععتنكار

إت عععععام  بالعمالعععععة إلسعععععرائيل أو إلت عععععام  ب تعععععل الععععععراقيي  هلععععع  العععععر   مععععع  أنععععع  ن نعععععص كعععععل تمعععععاء الععععععراقيي ي 

وتععععابعي  نععععع ي   ي ت ععععر هلعععع  ذلعععععو  ."بمععععا  ععععي   المععععالك   عععع   ععععتا  سععععاب  كععععا  يععععو ا مععععر  يعععع  والنععععاي 

 نسععععععبي بععععععل األيعععععع  معععععع  ذلععععععو يععععععو تعتيعععععع  هلعععععع  ال ععععععواص األمنيععععععة العراقيععععععة وات ععععععا  النكععععععت الكعععععععب  بععععععالجب  

وتنري ععععع  هلععععع  ال تنعععععة وا قتتععععععال الكعععععيع  الكعععععيع ي وقيععععععل أنععععع   ععععع  تسعععععريباص  ن ععععععة سعععععيتعتى نتععععع  هلعععععع  

ا    وامعععععا  الكععععععب مععععع  ان تععععععت هليععععع  ومععععع  وأكمعععععل قعععععائالًت  يعععععذا وإننععععع  أبعععععرأ امععععع ."المراجعععععع و  الععععععال 

أن اسعععععتعمال هنعععععف  عععععتهي  مععععع  المنتمعععععل أ  يتعععععت ل لعععععرف  الععععع  لتععععع جيج ال تنعععععة وأنعععععا بعععععرنء من عععععا إلععععع  يعععععو  

وأكعععععار إلععععع  أنععععع   أن عععععن  بعععععاهال  ا هتكعععععاف واهتعععععزال العمعععععل السياسععععع  واللجعععععوء إلععععع  ا سعععععتي ار  ."العععععتي 

الج ععععاص ال  ععععائية لعل ععععا تكععععو  بم ابععععة توبععععة لعععع  أمععععا     او تسععععلي  ن سعععع  ومعععع  يلععععوذ بعععع  معععع  ال اسععععتي  العععع 

وامعععععا  الكععععععب العراقععععع ي  عععععال ينععععع  لععععع  بععععععت يعععععذه ا  كعععععار ال تامعععععة أ  ي عععععوت الععععععرا  بععععع ن  عععععورص مععععع  ال عععععور 

وأكععععت أنعععع    عععع  العجععععب كععععل العجععععب أ  تتععععوال  م ععععل يععععذه ا ت امععععاص  ."بععععل ذلععععو  ععععراب وتمععععار للعععععرا  وايلعععع 
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ال ععععتا  سععععاب ا ومعععع  قبععععل ا نععععتالل ومعععع  قبلععععو أنععععص ومعععع  قبععععل بعععععض الج ععععاص  هلينععععا ننعععع  ال ال ععععتر معععع  قبععععل

ال  عععععائية لتولعععععة مجععععععاورص بال يانعععععة والعمالعععععة وال سععععععاتي  لععععع  يعععععذا التوا عععععع  بيعععععنك  هلععععع  امععععععر   تليعععععل هليعععععع ي 

 نسععععععععب    ونععععععععع  الوكيععععععععلي وسععععععععتجتمع ال  ععععععععو  هنععععععععت معععععععع    يظلعععععععع  م  ععععععععال ذرص    عععععععع  ا رض و   عععععععع  

 السماء .

 

   ال تر.. التهوص يتهو للنذر م  الوقوع     راعبعت بيا

تهعععععا نعععععزب العععععتهوص ا سعععععالميةي ا  نعععععي ي الععععع  النعععععذر مععععع  الوقعععععوع  ععععع   عععععراعي  يمعععععا أكعععععت  السعععععومرية نيعععععوز 

وقعععععال النعععععزب  ععععع  بيعععععا ي  ننععععع  نعععععزب الكععععع تاء وآبعععععاء الكععععع تاء وابنعععععاء الكععععع تاء .أنععععع  لععععع  ينجعععععر الععععع   تنعععععة

ر )قعععععتس سعععععره الكعععععريف( قعععععت  برنعععععا كععععععبنا العراقععععع  األبععععع  المسعععععل  واتبعععععاع الكععععع يت السععععععيت منمعععععت بعععععاقر ال عععععت

منععععععذ أ  كنععععععا  عععععع  المعار ععععععة و عععععع  سععععععاناص المبععععععارزص مععععععع الع ال ععععععة ا رجععععععاس. كعععععع تص لنععععععا ايععععععوار العععععععرا  

وجبالعععععع  وق ععععععبات  و ععععععبيص تمععععععاء كعععععع تائنا البععععععررص زنععععععازي  ق ععععععر الن ايععععععة وأبعععععع   ريععععععب وقا اتعععععع  وسععععععجون  

نعععععععرو اسععععععالم  لل عععععععالص مععععععع  اللعععععععا وصي ومعععععععا أ  انللععععععع  السعععععععيت وأ عععععععاف  قعععععععت سعععععععانتنا كعععععععل ت."المن ععععععرتص

منمعععععت منمعععععت  عععععات  ال عععععتر )قعععععتس سعععععره(  ععععع  مكعععععروه  نتععععع  تهمنعععععاه وها عععععتناهي ورأينعععععا انععععع  همعععععل  ععععع  

لعععععول نركتنعععععا و علنعععععا العععععتهون والسياسععععع ي ويعععععذا  ابعععععص ومعععععتو   ععععع  أتبيعععععاص العععععتهوص المباركعععععةي كمعععععا  برنعععععا 

أص العمليععععععععة السياسععععععععية  ععععععع  العععععععععرا  بعععععععععت سعععععععع ول كععععععععبنا  عععععععع  مععععععععوال  الت عععععععتن السياسعععععععع  منععععععععذ أ  بعععععععت

وتعععععابع النعععععزب  ععععع  بيانععععع   وكنعععععا ومعععععا زلنعععععا ننعععععا ظ هلععععع   وابعععععص العععععتي  والعععععول  وهملنعععععا ب رينيعععععة ."ال عععععن 

سياسععععععية مععععععع جميععععععع الكععععععركاء ينععععععتونا بععععععذلو  تمععععععة بلععععععتنا والن ععععععوض بمكععععععروهنا ا سععععععالم  الععععععذن ارسعععععع  

  البععععععععععررص ي مكععععععععععتتاً بععععععععععال ول   نا ظنععععععععععا تهائمعععععععععع  كعععععععععع يتنا ال ععععععععععتر ا ول )رض( والعلمععععععععععاء النركييععععععععععو

وا واننعععععععا  ععععععع  العمليعععععععة السياسعععععععية هلععععععع  الونعععععععتص الولنيعععععععة واسعععععععترجعنا سعععععععياتص الععععععععرا  بعععععععي را  المنتعععععععل 

و زلنععععععا ننععععععا ظ هلعععععع  و ععععععع العمليععععععة معععععع  ا ن يععععععار أمععععععا   عععععععل األهععععععتاء واللععععععامعي  الععععععتوليي  وا قليميععععععي    

لععععععة المؤسسععععععاص و ععععععرض ا معععععع  وال ععععععانو  و تمععععععة العبععععععات ت منععععععا المناك ععععععاص و نكتععععععر  لل ععععععت ي يمنععععععا بنععععععاء تو

 والبالت بالمباح المتاح    يذه ا يا  .
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 تنالف العز  يؤكت  رورص إستمرار النواراص والم او اص

أكععععععععععت تنععععععععععالف العععععععععععز ي ا  نععععععععععي ي  ععععععععععرورص العمععععععععععل هلعععععععععع  إسععععععععععتمرار النععععععععععواراص  السععععععععععومرية نيععععععععععوز 

ف العععععععز  ه ععععععت إجتماهععععععا اسععععععت نائياً موسعععععععاً بن ععععععور قياتاتعععععع  وقععععععال بيععععععا  للتنععععععالفي إ   تنععععععال.والم او ععععععاص

ونعععععععاقا ا جتمعععععععاع ."وهعععععععتت مععععععع  نوابععععععع  لبنععععععع  مسعععععععتجتاص المكععععععع ت السياسععععععع  ومناقكعععععععة آ عععععععر التلعععععععوراص

بنسععععععب البيععععععا    ععععععرورص العمععععععل هلعععععع  إسععععععتمرار النععععععواراص والم او ععععععاص و ععععععرورص تيليععععععب ليععععععة النكمععععععة 

نسععععععع  ال ال ععععععععاص وتعزيععععععععز الن ععععععععال المكععععععععتركة بععععععععي  والت عععععععاي  وت ععععععععتي  الم ععععععععلنة الولنيععععععععة العليععععععععا ب ععععععععتف 

ا لعععععععراف الولنيعععععععة ليعععععععرض تكعععععععكيل نكومعععععععة قويعععععععة وم تعععععععترص بععععععع قرب  ر عععععععة ممكنعععععععةي لتجعععععععاوز ا زمعععععععاص 

 ا قت اتية واألمنية .

 

 «الكائو»البرنامج النكوم  الم بل يواج  ملف ن ر السالح 

النكومعععععة بععععع  َّ ملعععععّف  ن عععععر السعععععالح  أقعععععرَّ تيعععععار النكمعععععة المتنعععععالف معععععع اإللعععععار التنسعععععي   لتكعععععكيل ال عععععباح 

بيعععععععت التولعععععععة  مععععععع  ال  عععععععايا الكعععععععائكة التععععععع  سعععععععيواج  ا البرنعععععععامج النكعععععععوم  الم بعععععععلي كاكععععععع اً هععععععع  و عععععععع 

وقعععععال ه عععععو المكتعععععب السياسععععع  لتيعععععار النكمعععععة  عععععاتن الكعععععمرن إ َّ  .  ارلعععععة لريععععع  ت  عععععيلية لتن يعععععذه

ن يجععععععب أ  يتوا عععععع  مععععععع ال لععععععول  البرنععععععامج النكععععععوم  سععععععيعتمت هلعععععع  رؤيععععععة رئععععععيس الععععععوزراء الم بععععععل الععععععذ

السعععععععتراتيجية التععععععع  ي عععععععع ا اإللعععععععار التنسعععععععي   ي مكعععععععيراً إلععععععع  أ َّ  النعععععععراو السياسععععععع  يرتكعععععععز ناليعععععععاً هلععععععع  

وهعععععع  ."مو ععععععوع مركععععععح الكتلععععععة األكبععععععر لتععععععول  من ععععععب رئععععععيس الععععععوزراء   ععععععالً هعععععع  رئاسععععععة الجم وريععععععة

البلالععععععة وملععععععف السععععععك ي مالمععععععح البرنععععععامج النكععععععوم ي ككععععععف الكععععععمرن هعععععع  وجععععععوت  ععععععرص كبيععععععرص لمعالجععععععة 

وينععععععاو أ كععععععار قابلععععععة للتن يععععععذ يععععععت  العمععععععل هلي ععععععاي من ععععععا نسعععععع  ال ويععععععة ا قت ععععععاتية للبلععععععتي با هتمععععععات هلعععععع  

ال لععععععاع ال ععععععاص ممععععععا سععععععي تح أبوابععععععاً كبيععععععرص لمكا نععععععة البلالععععععة وتكععععععييل العععععععاملي . وتععععععابع الكععععععمرن أ َّ أمعععععع  

قعععععععع  وتمو عععععععع   ععععععع  المنظومعععععععة اإلقليميعععععععة الععععععععرا  سعععععععيكو   عععععععم  أولويعععععععاص البرنعععععععامج النكعععععععوم ي إذ إ َّ مو

والتوليعععععة سعععععينعكس هلعععععع  األمععععع  العععععتا ل  وارتبالعععععع  بععععع م  المنل ععععععة اإلقليمععععع  والععععععالم ي منويععععععاً بععععع  َّ األمعععععع  

  ي ت عععععر   عععععل هلععععع  ال لععععععاع العسعععععكرن إنمعععععا يععععععرتبل بكعععععكل أو بععععع  ر بععععععاألم  اليعععععذائ  والعالقعععععاص والم ععععععالح 

 الععععععععرا  يعععععععذيب باتجعععععععاه أ  يكعععععععو   عععععععتي اً للجميعععععععع بكعععععععكل كامعععععععل. وأو عععععععح ه عععععععو المكتعععععععب السياسععععععع  أ َّ 

وينكمععععععع  منلععععععع  المكعععععععاركة مع ععععععع ي وت ععععععع ير المكعععععععكالص والمع عععععععالص الموجعععععععوتص معععععععع تول عععععععاي مسعععععععتذكرا أ َّ 

 العرا  بتأ ب ذه ال لواص م   الل ا جتماهاص اإليرانية السعوتية الت  هُ تص    بيتات.
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 ل اصساكو والس يرص ا ميركية يبن ا   ال ة م

بنعععععع  البلريععععععرو الكارتينععععععال لععععععويس رو ائيععععععل سععععععاكو وسعععععع يرص الو يععععععاص المتنععععععتص   وكالععععععة ا نبععععععاء العراقيععععععة

وذكععععععر .األمريكيععععععة لععععععتى العععععععرا  ألينععععععا رومانوسععععععك ي اليععععععو  ا  نععععععي ي  ال ععععععة مل ععععععاص بين ععععععا تكععععععكيل النكومععععععة

اسعععععععت بل اليعععععععو ي  إهعععععععال  البلريركيعععععععة  ععععععع  بيعععععععا  أ    بلعععععععة البلريعععععععرو الكارتينعععععععال لعععععععويس رو ائيعععععععل سعععععععاكو

سععععععع يرص الو يعععععععاص المتنعععععععتص ا مريكيعععععععة لعععععععتى الععععععععرا  ألينعععععععا رومانوسعععععععك  والو عععععععت المرا ععععععع  ل عععععععا ي مبينعععععععاً أ  

 الل ععععععاء ن ععععععره المعععععععاو  البلريركعععععع  الملععععععرا  باسععععععيليوس يلععععععتوي وأمينععععععة سععععععر البلريركيععععععة ا ععععععالص هابععععععت 

ح  عععععععع  همل ععععععععا وا ععععععععافي أ   سععععععععاكو رنععععععععب بال ععععععععي ة الزائععععععععرص وتمنعععععععع  ل ععععععععا النجععععععععا."جععععععععرجيس م تسعععععععع 

التبلوماسعععععع  ل يععععععر العععععععرا   عععععع  سععععععياتت  وأمنعععععع  واسععععععت راره ي مكععععععيراً العععععع  أنعععععع   تعععععع  بنعععععع  أيميععععععة تنمععععععل 

السياسععععععيي  مسععععععؤوليات   الولنيععععععة وا  القيععععععة  عععععع   لعععععع  منععععععال مععععععريح يعّجععععععل معععععع  تكععععععكيل نكومععععععةي قععععععاترص 

يعععععععةي ا عععععععا ة هلععععععع  تلبيعععععععة ملالعععععععب النعععععععاسي وتن يععععععع  امعععععععال  ي وتععععععععالج ا زمعععععععاص المتراكمعععععععة بم نيعععععععة ونيات

مععععععع  جانب عععععععا قععععععتمص السععععععع يرص رومانوسعععععععك   كعععععععكريا ."للتلععععععر  الععععععع  النريعععععععة التينيعععععععة وو ععععععع المسعععععععينيي 

 ال   بلة البلريرو هل  است بال ا .

 

 

  ير قابلة للتلبي « التمويل الذات » براءت وزاراص 

 التمويععععععل  نبَّعععععع   بععععععراء ومت   ععععععو  بالكعععععع   المععععععال  هلعععععع  أ َّ  كععععععرص تنويععععععل هععععععتَّص وزاراص إلعععععع  ال ععععععباح 

العععععذات   بععععععتو  إجععععععراء تععععععتيالص قانونيَّععععععة كبيععععععرص وبععععععتو  تعععععت ل أيععععععل ا  ت ععععععاص  ععععع  األمععععععري يجعل ععععععا  يععععععر 

قابلعععععععة للتلبيععععععع ي   و عععععععاً أ َّ وزاراص العععععععبالت  يعععععععر  تجاريعععععععة  أو  ذاص معععععععوارت ربنيعععععععة  لتيليعععععععة ن  ات عععععععا 

تكتور مظ عععععععر منمعععععععت التكعععععععييلية ورواتعععععععب موظ ي ا.وقعععععععال المستكعععععععار المعععععععال  لعععععععرئيس مجلعععععععس العععععععوزراءي الععععععع

وزاراص إلعععععع  سععععععيا  يُكععععععب  إلعععععع  نععععععت مععععععا التمويععععععل  4 ععععععالحي  عععععع  نععععععتي  لعععععع  ال باح ت إ َّ   كععععععرص تنويععععععل 

 ."الذات ي تنتا  إل  تعتيل قانون  كبيري ذلو أل َّ ونتت  الموازنة وال رف مركزيتا  تماماً 

يععععععل بعععععععض الععععععوزاراص إلعععععع  وبععععععيَّ  أ َّ  ال كععععععرص التعععععع  لرن ععععععا المستكععععععار الععععععتكتور ييعععععع   الجبععععععورن يعععععع  بتنو

إيراتيععععععععةي ويععععععععذه اإليععععععععراتاص تيلعععععععع  الن  ععععععععاص الجاريععععععععة التكععععععععييليةي  الجانععععععععب التكععععععععييل  يت ععععععععم  الن  ععععععععاص 

 ."الجارية المت منة التكييل الوظي   والرواتب

وأو ععععععععح أ َّ  الموازنععععععععة الجاريععععععععة  ي ععععععععا كعععععععع ا ع األول تكععععععععييل إتارص الوظي ععععععععة العامععععععععة وتكالي  ععععععععاي والكعععععععع  

األجعععععععوري ويعععععععذه األ يعععععععرص تُعععععععت ع  ععععععع  الموازنعععععععة العامعععععععة ا تناتيعععععععة مععععععع   عععععععالل الموازنعععععععة اآل عععععععر الرواتعععععععب و

التكعععععييلية التععععع  تسعععععّت الرواتعععععب واألجعععععور وكل عععععة تكعععععييل الموازنعععععة التععععع  يُللععععع  هلي عععععا و ععععع  األتبيعععععاص الماليعععععة 

 ."الموازنة الجارية
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 األهرج  يترأس اجتماها أمنيا لمناقكة التو ياص المتعل ة بالنازني 

تعععععععرأس مستكعععععععار األمععععععع  ال عععععععوم  قاسععععععع  األهرجععععععع ي اجتماهعععععععا أمنيعععععععا لمناقكعععععععة   وكالعععععععة ا نبعععععععاء العراقيعععععععة 

وذكععععععععر بيععععععععا  لمكتععععععععب األهرجعععععععع  أ  .التو ععععععععياص المتعل ععععععععة بالنععععععععازني  وإهععععععععاتت   إلعععععععع  منععععععععال  سععععععععكناي 

 مستكععععععار األمعععععع  ال ععععععوم ي قاسعععععع  األهرجعععععع ي تععععععرأس اجتمععععععاع اللجنععععععة العليععععععا ال ا ععععععة بتن يععععععذ قععععععرار مجلععععععس 

ي بن ععععععععور رئععععععععيس ج ععععععععاز األمعععععععع  الععععععععولن ي ونائععععععععب قائععععععععت العمليععععععععاص 2021   7معععععععع  الععععععععولن ي رقعععععععع  األ

المكععععععععععتركةي ووكيععععععععععل ج ععععععععععاز الم ععععععععععابراص الععععععععععولن ي ووكيععععععععععل ا سععععععععععت باراص ا تناتيععععععععععةي ومم ععععععععععل وزارص 

وأ عععععععافي أ   ا جتمعععععععاع نعععععععاقا التو عععععععياص المتعل عععععععة بالنعععععععازني  وإهعععععععاتت   إلععععععع  منعععععععال     ".ال جعععععععرص

بنعععععع  ت عععععععتي  العععععععته  والتسعععععع يالص الالزمعععععععة ل ععععععع ي والت كيععععععت هلععععععع  اهتمعععععععات المععععععععايير  األ ععععععلية ي   عععععععال هععععععع 

 األمنية واإلنسانية    يذا الملف. 

 

 ال بض هل  مت   با رياب ا ناء تن يذه  تكة هكائرية     بيتات

اهلنعععععص قيعععععاتص الكعععععرلة ا تناتيعععععةي ا  نعععععي ي هععععع  ال عععععاء ال عععععبض هلععععع  معععععت   باإلريعععععاب قعععععا    السعععععومرية نيعععععوز

وقالععععععص ال يععععععاتص  عععععع  بيععععععا  ي انعععععع   تعععععع  ال ععععععبض .بععععععيلال  العيععععععاراص الناريععععععة هلعععععع  تار أنععععععت المععععععوالني  ببيععععععتات

هلععععع  معععععت   قعععععا  بعععععيلال  العيعععععاراص الناريعععععة هلععععع  تار أنعععععت المعععععوالني   ععععع  منل عععععة المكعععععتل كعععععر  العا عععععمة 

  تلويععععع  وا عععععا ص ا   قعععععوص مععععع  ال عععععو  ال الععععع  اللعععععواء ال عععععان  بععععععت سعععععماع إلعععععال  نعععععار تمكنعععععص مععععع."بيعععععتات

منعععععل النعععععات  وال عععععاء ال عععععبض هلععععع  معععععت   يسعععععت ل هجلعععععة نعععععوع )سعععععايبا(  عععععبل بنوزتععععع  بنعععععتقيتي  كالكعععععنكوف 

م ععععععاز  مملععععععوءص بالعتععععععات ي وجعبتعععععع  م ععععععاز  وبعععععععت تععععععتقي  اسععععععم   ععععععم  قاهععععععتص البيانععععععاص تبععععععي  انعععععع   8مععععععع 

 ( إرياب و   مذكرص  اترص م  منكمة تن ي  بيتات الجتيتص .٤مللوب و   الماتص ) 
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 إنبال م لل إرياب  يست تف األنبار ونينوى

تزامنعععععععاً معععععععع مؤكعععععععراص ان  عععععععاض يجمعععععععاص ه عععععععاباص تاهعععععععا اإلريابيَّعععععععةي أنبلعععععععص وكالعععععععة  ال عععععععباح            

إ كععععععال يععععععذا .ا سععععععت باراص العسععععععكرية يجومععععععاً يسععععععت تف منععععععا ظت  نينععععععوى واألنبععععععار بععععععتراجاص ناريععععععة م   ععععععة

همليعععععاص نوهيعععععة واسعععععتباقية أسععععع رص هععععع  إل عععععاء ال عععععبض هلععععع  الم لعععععل جعععععاء إ عععععر تن يعععععذ م عععععارز ا سعععععت باراص 

إريعععععابيي  ا نعععععي    ععععع  كمعععععائ  ن عععععبص ل معععععا بسعععععيلرت  الكععععع يت يوسعععععف  ععععع  الرمعععععاتني والكععععع يت سعععععب ا  هنعععععت 

وأكعععععارص التن ي عععععاص األوليعععععة إلععععع  أ َّ المل ععععع  ال عععععبض هلي معععععا أنعععععتيما همعععععل كعن عععععر .معععععت ل منا ظعععععة نينعععععوى

 إرياب. 4لوبي  لل  اء و   أنكا  الماتص أمن  لتاها اإلريابيةي ويما م  المل
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 مليو  تو ر لكراء ن ة إكسو  موبيل 300ت  يص 

مليععععععو  تو ر لكععععععراء  300ككععععععف وزيععععععر الععععععن ل إنسععععععا  هبععععععت الجبععععععار هعععععع  ت  ععععععيص مععععععا قيمتعععععع   ال ععععععباح 

لعععععع  أتر   ععععععم  ي مكععععععيراً إلعععععع  أ َّ المب1ن ععععععة إكسععععععو  موبيععععععل  المكععععععيل الععععععرئيس  عععععع  ن ععععععل  ععععععرب ال رنععععععة 

للبعععععاً رسعععععمياً لكعععععركة  2021وقعععععال هبعععععت الجبعععععار  ت إ َّ  الععععععرا  قعععععت   ععععع  منت عععععف هعععععا   .الموازنعععععة الم بلعععععة

اللاقععععععة األميركيععععععة إكسععععععو  موبيععععععل لكععععععراء ن ععععععت ا  عععععع  الن ععععععل ي مكععععععيراً إلعععععع  أ َّ  الن اكععععععاص نععععععول الكععععععراء 

ً  90معععععع كعععععركاء إكسعععععو  موبيعععععل اسعععععتمر أك عععععر مععععع   ن ل الولنيعععععة ستكعععععترن وأ عععععاف أ َّ كعععععركة الععععع ."يومعععععا

مليععععععو  تو ري وسععععععيت  إتراجعععععع   ععععععم  الموازنععععععة الم بلععععععةي  300ن ععععععة إكسععععععو  موبيععععععل ب يمععععععة ت ععععععل إلعععععع  

منويعععععاً بععععع  َّ المبلععععع  و  عععععاً للجعععععتوى ا قت عععععاتية الم تمعععععة لعععععوزارص الماليعععععة يسعععععترجع  عععععالل هعععععامي  مععععع  األربعععععاح 

لولنيعععععععة ت لعععععععل لتوسعععععععيع من ظت عععععععا وأكعععععععار هبعععععععت الجبعععععععار إلععععععع  أ َّ كعععععععركة العععععععن ل ا.اإلنتاجيعععععععة والت عععععععتيرية

ا سعععععععت مارية  ععععععع  قلعععععععاع ا سعععععععت را  وال عععععععناهاص الن ليعععععععةي إ عععععععا ة إلععععععع  تنويعععععععع أنكعععععععلت ا بعععععععت ول قلعععععععاع 

مرا عععععع  ال ععععععتماص العامععععععةي ال لععععععاع ا سععععععت مارني   تععععععاً إلعععععع  أ َّ يععععععذا الت لععععععيل ي ععععععب  عععععع  م ععععععلنة العععععععرا  

لععععععععرا  نجعععععععح بعععععععيتارص وتكعععععععييل ن عععععععل وتعععععععابع أ َّ ا.ويعععععععته  برنعععععععامج تنويعععععععل كعععععععركات ا إلععععععع  تجاريعععععععة ربنيعععععععة

مجنعععععععو ي بععععععععت انسعععععععناب كعععععععركة كعععععععل المكعععععععيل العععععععرئيس للن عععععععل  عععععععم  ه عععععععت ال تمعععععععة للتعععععععرا يص الن ليعععععععة 

 . 2010الموقع ها  

 

 مكروهاً  ناهياً وسكنيا ت ل ال تمة ا لب ا وبع  ا قيت التن يذ 38بابلت 

مكعععععععروهاً  عععععععناهياً اسعععععععت مارياً  27أهلنعععععععص ييئعععععععة اسعععععععت مار منا ظعععععععة بابعععععععلي ا  نعععععععي ي أ   وكالعععععععة المعلومعععععععة 

وقعععععال رئعععععيس ال يئععععععة . مكعععععروهاً اسععععععت مارياً سعععععكنياً قيعععععت التن يععععععذ 11ت عععععل إلععععع  ال تمعععععةي مبينععععععة أ  ينعععععاو 

مكعععععععروهاً اسعععععععت مارياً  عععععععم  ال لعععععععاع ال عععععععناه  تععععععع  تن يعععععععذيا  ععععععع   27“منمعععععععت جاسععععععع  زكععععععع   ععععععع  بيعععععععا  إ  

ال يئعععععععة تعععععععترس ناليعععععععاً مل عععععععاص “أ   ي مكععععععيراً إلععععععع ”بالمئعععععععة 100المنا ظععععععة بالكامعععععععل وبنسعععععععبة إنجعععععععاز بليعععععععص 

لمكعععععععاريع اسعععععععت مارية  عععععععناهية أ عععععععرىي تسععععععع   بتلعععععععوير ال لعععععععاع ال عععععععناه  وتن يععععععع  التنميعععععععة ا قت عععععععاتية 

مكععععععروهاً اسععععععت مارياً قيععععععت  11ال يئععععععة تتععععععابع أي ععععععاً “وأ ععععععاف زكعععععع ي أ  .”وتععععععو ير الك يععععععر معععععع   ععععععرص العمععععععل

ال اسعععععتكمال ا ستسععععع   بت ليعععععل أزمعععععة السعععععك  التن يعععععذ  عععععم  ال لعععععاع السعععععكن ي مبينعععععاً أ  يعععععذه المكعععععاريع  ععععع  نععععع

 .”بككل كبير
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 اإلماراص و رنسا توقعا  هتتا م  ا ت اقياص ومذكراص الت اي 

وقععععععص اإلمعععععاراص و رنسعععععاي يعععععو  ا  نعععععي ي هعععععتتا مععععع  ا ت اقيعععععاص ومعععععذكراص الت عععععاي  ت عععععتف إلععععع    سعععععكان نيعععععوز

وت ععععععمنص ا ت اقيععععععاص والمععععععذكراص .النيويععععععةتعزيععععععز العالقععععععاص ال نائيععععععة وتنميععععععة آ اق ععععععا  عععععع  م تلععععععف المجععععععا ص 

التعععععععع  وقع ععععععععا وتباتل ععععععععا الجانبععععععععا ي  لععععععععاب نوايععععععععا بكعععععععع   مععععععععنح اإلذ  أل ععععععععرات هععععععععائالص مععععععععوظ   البع ععععععععاص 

وتععععععععّ  التوقيععععععععع أي ععععععععا هلعععععععع  إهععععععععال  .التبلوماسععععععععية ووزارص ال ارجيععععععععة والتعععععععععاو  الععععععععتول  لمزاولععععععععة العمععععععععل

العععععععال ي ومععععععذكرص ت ععععععاي  بععععععي  وزارص ال ععععععناهة مكععععععترو للتعععععععاو  بععععععي  اإلمععععععاراص و رنسععععععا  عععععع  مجععععععال التعلععععععي  

و عععععع  مجععععععال البيئععععععةي تعععععع  التوقيععععععع .والتكنولوجيععععععا المت تمععععععة ومجموهععععععة أ نععععععور للتعععععععاو   عععععع  مجععععععال الت يععععععيس

هلعععععع  مععععععذكرص ت ععععععاي  بععععععي  مكتععععععب المبعععععععو  ال ععععععاص لتولععععععة اإلمععععععاراص للتييععععععر المنععععععا   والنكومععععععة ال رنسععععععية 

تععععع  التوقيعععععع هلي عععععا  ارلعععععة لريععععع  للتععععععاو  بعععععي  مجلعععععس ومععععع  ا ت اقيعععععاص التععععع  . ععععع  مجعععععال العمعععععل المنعععععا  

 تواز  ا قت اتن لتولة اإلماراص واإلتارص العامة للتسليح    وزارص الت اع ال رنسية.

 

 رئيس وزراء لبنا ت تلبية ملالب ال لاع العا  ت عة وانتص أمر مستنيل

تلبيعععععة ملالعععععب ال لعععععاع الععععععا ي  اهتبعععععر رئعععععيس نكومعععععة ت عععععريف األهمعععععال اللبنانيعععععة نجيعععععب مي عععععات  أ  ا يعععععرا  

الععععععذن ين ععععععذ إ ععععععراباً م تونععععععاً منععععععذ أك ععععععر معععععع  كعععععع ري ت عععععععة وانععععععتص أمععععععر مسععععععتنيلي مكععععععيراً إلعععععع  أ  إ ععععععراب 

جعععععاءص ت عععععريناص  .ال لعععععاع الععععععا  يتسعععععبب بكعععععل م ا عععععل التولعععععة ووقعععععف اإليعععععراتاص الك يلعععععة بزيعععععاتص الرواتعععععب

وقععععال  .و  والعععععاملو   عععع  ال لععععاع العععععا مي ععععات  ي للبنعععع   عععع  ملععععف اإل ععععراب الم تععععوح الععععذن ين ععععذه الموظ عععع

مي ععععععات  إ   اإل ععععععراب هلعععععع  أن يتعععععع  ومكععععععروهيت  لععععععيس النععععععل المسععععععتتا ي ألنعععععع  يتسععععععبب بكععععععل كععععععل م ا ععععععل 

التولعععععععة ووقعععععععف اإليعععععععراتاص الك يلعععععععة لتنسعععععععي  األو عععععععاع ا جتماهيعععععععة وزيعععععععاتص الرواتعععععععب ي م عععععععي اً  بالتعععععععال ي 

بيعععععة الملالعععععب ت ععععععة وانعععععتص أمعععععر مسعععععتنيل ويتسعععععبب وأكعععععار مي عععععات  إلععععع  أ    تل."سعععععنب    ععععع  التوامعععععة ذات عععععا

وأ عععععاف  ر ععععع   ععععععوبة الواقعععععع المعععععال  لل زينعععععةي ."بان يعععععار أوسعععععع ل و عععععاعي وننععععع  لسعععععنا  ععععع  يعععععذا العععععوارت

سعععععععينا و  نععععععزال نسععععععع  لتععععععو ير كععععععل إمكانععععععاص ال ععععععموت وا سععععععتمرارية للعععععععاملي   عععععع  ال لععععععاع العععععععا ي الععععععذي  

 يككلو  الع ب األساس  للتولة .
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 أميركا ت تت التول الت  تس ء است تا  النظا  ا قت اتن العالم 

قالععععععص وزيععععععرص ال زانععععععة األميركيععععععة جانيععععععص يلععععععي  إ  الو يععععععاص المتنععععععتص سععععععتجعل الععععععتول التعععععع    سععععععكان نيععععععوز

وأ ععععععععا ص  روسععععععععيا .تسعععععععع ء اسععععععععت تا  النظععععععععا  ا قت ععععععععاتن العععععععععالم  أو ت رقعععععععع  تواجعععععععع  هواقععععععععب و يمععععععععة

نا ي وتهععععععص جميععععععع الععععععتول المسععععععؤولة إلعععععع  ا تنععععععات  عععععع  مواج ععععععة النععععععرب تسععععععت ت  التكامععععععل ا قت ععععععاتن سععععععال

وهبعععععرص يلعععععي  هععععع  كععععععوريا با رتيعععععاح مععععع  المنات عععععاص معععععع المسعععععؤولي  الكعععععوريي  الجنعععععوبيي  . ععععع  أوكرانيعععععا

بكعععععع   تنتيععععععت سعععععع ف م تععععععرح ألسعععععععار الععععععن ل الروسععععععي  ناء زيارت ععععععا لسععععععولي المنلععععععة األ يععععععرص  عععععع  زيارت ععععععا 

 منل ة المنيلي  ال نتن وال اتن.يوما إل   11الت  استمرص 

 

 جونسو  ي وز بت ويص هل  ال  ة ويستمر    من ب  رئيساً للوزراء

 ععععععازص نكومععععععة رئععععععيس الععععععوزراء البريلععععععان  بععععععوريس جونسععععععو  بت ععععععويص هلعععععع  ال  ععععععة مسععععععاء أمععععععس  البيععععععا  

اء ا  نعععععي ي  ععععع  مجلعععععس العمعععععو  البريلعععععان  بععععععت ن عععععاا اسعععععتمر  معععععس سعععععاهاصي نسعععععبما أ عععععاتص وكالعععععة األنبععععع

ومعععععع  المتوقعععععع اآل  أ  يسعععععتمر جونسعععععو ي الععععععذن اسعععععت ال رسعععععميا بال ععععععلي  عععععع  ."البريلانيعععععة  بععععع  آيععععع  ميعععععتيا

من ععععععب  كععععععرئيس وزراء مؤقععععععص ل سععععععابيع السععععععبعة الم بلعععععععة لنععععععي  ا تيععععععار زهععععععي  جتيععععععت لنععععععزب المنعععععععا ظي  

  ععععععوتاي لععععععته  اقتععععععراح 111 ععععععوتاي ب  لبيععععععة  238 ععععععوتا م ابععععععل  349و ععععععوص النععععععواب بواقععععععع . ل ععععععا لعععععع 

واسععععععت ت  جونسععععععو   لابعععععع  ا  تتععععععان   سععععععتعراض مععععععا اهتبععععععره .معععععع  مجلععععععس العمععععععو  بمععععععنح النكومععععععة ال  ععععععة

  5أهظععععع  إنجازاتععععع   ععععع  من عععععب  را  عععععا العععععتهواص التععععع  لالبتععععع  با سعععععت الة ال وريعععععة بعععععت  مععععع  ا نتظعععععار نتععععع  

  واسععععععت اض جونسععععععو   عععععع  النععععععتي  هعععععع   ععععععرو  بريلانيععععععا معععععع  ا تنععععععات األوروبعععععع  وتهعععععع.سععععععبتمبر الم بععععععل

 وسل   ب هار       وف المعار ة. 19-أوكرانيا وتعامل  مع جائنة كو يت


