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 الحلبوسي يلتقي عبد المهدي

التقببببببى رئببببببيس مجلببببببس النببببببواب محمببببببد الحلبوسببببببي  اليببببببوم األحببببببد  رئببببببيس مجلببببببس  موقببببببع مجلببببببس النببببببواب 

وبحبببببق اللقبببببا  تطبببببورات المشبببببهد السياسبببببي  بببببي البببببب د  و هميبببببة .البببببو را  السببببباب  السبببببيد عببببباد  عببببببد المهبببببدي

 حسم الستحقاقات الدستورية.

 

 

 الشمري: تحركات لمنع تهريب النفط من اإلقليم

 كبببببد النائبببببب عبببببن ائبببببت   دولبببببة القبببببانون محمبببببد الشبببببمري  األحبببببد   ن هنبببببا  تحبببببر  نيبببببابي  المعلومبببببة وكالبببببة 

 .جد استمرار مقليم كردستان  ي تهريب النفط

اإلطبببببار سيسبببببعى ملبببببى تشبببببكي  حكومبببببة قويبببببة و بببببارمة تسبببببيطر علبببببى جميبببببع ” وقبببببا  الشبببببمري  بببببي حبببببديق  ن

الحكومببببببة المقبلببببببة ستسببببببيطر علببببببى الببببببنفط العراقببببببي وتمنببببببع تهريبببببببه ملببببببى م ببببببادر ”  م كببببببداً  ن”مفا بببببب  البلببببببد

 .”مجهولة  ارج العراق ب سعار م فجه

جبببببع  الحكومبببببة الحاليبببببة والمواقببببب  السياسبببببية كبببببان سببببببب  بببببي تمبببببادي كردسبببببتان  بببببي تهريبببببب ” و جبببببا   ن

 بببببببي  غلبببببببب األوقبببببببات ول تلتببببببب م بقبببببببرارات  حكومبببببببة اإلقلبببببببيم انف بببببببالية”   مجبببببببيفاً  ن”البببببببنفط ملبببببببى ال بببببببارج

 .”المحكمة التحادية العليا والتي ن ت بعدم دستورية است راج وت دير النفط من قب  اإلقليم

يببببب كر  ن محكمبببببة مقلبببببيم كردسبببببتان العبببببراق قبببببد   بببببدرت قبببببب  عبببببد   يبببببام قبببببراراً يفيبببببد بببببب ن الحكومبببببة المرك يبببببة 

الغببببببا   ببببببي مقلببببببيم كردسببببببتان  بعببببببد قببببببرار المحكمببببببة  ببببببي بغببببببداد ل تمتلبببببب  الحبببببب   ببببببي ملغببببببا  قببببببانون الببببببنفط و

 .التحادية العليا التي قجت بعدم دستورية النفط والغا   ي مقليم كردستان
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 نائب مجر الكروي: اجتما  رئاسة البرلمان بقاد  الكت  سيطر     ة ملفاتال

قشببببببها اجتمببببببا  قبببببباد  الكتبببببب  اكببببببد النائببببببب مجببببببر الكببببببروي  اليببببببوم الحببببببد  ان    ببببببة ملفببببببات سينا  بغببببببداد اليببببببوم 

 .السياسية يوم غدا مع رئاسة البرلمان

وقبببببا  الكبببببروي  بببببي حبببببديق   ان "الجتمبببببا  الببببب ي دعبببببا اليبببببه رئبببببيس مجلبببببس النبببببواب محمبببببد الحلبوسبببببي لقببببباد  

الكتبببببب  السياسببببببية يببببببوم غببببببدا ال نببببببين سببببببيناقش    ببببببة ملفببببببات هامببببببة هببببببي حسببببببم ملبببببب  اللجببببببان النيابيببببببة بعببببببد 

سببببببحاب نببببببواب التيببببببار ال ببببببدري باإلجببببببا ة الببببببى ملفببببببات تتعلبببببب  بالسببببببتحقاقات التغيببببببرات التببببببي طببببببر ت عقببببببب ان

 ."الدستورية حيا  حسم من ب رئيس الجمهورية وتكلي  مرشح لتشكي  الحكومة المقبلة

واجببببببا  ان "الجتمببببببا  مهببببببم مببببببن اجبببببب  وجببببببع ت ببببببورات لطبيعببببببة وحي يببببببات المرحلببببببة القادمببببببة مببببببن الف بببببب  

"الجتمبببببا  ربمبببببا ي بببببدر عبببببن بيبببببان مقتجبببببب يلمبببببح مبببببن   لبببببه التشبببببريعي لمجلبببببس النبببببواب"  ل تبببببا البببببى ان 

 ."الى اهم المناقشات وماهي الت ورات التي  رج بها والقرارات حيا  الملفات المطروحة

 

 

 نائب: امريكا تتعام  مع العراق على انه دولة محتلة

ميركيبببببة تتعامبببببب  اكبببببد عجبببببو مجلبببببس النبببببواب احمبببببد رحبببببيم  الحبببببد   ن الوليبببببات المتحبببببد  األ المعلومبببببة وكالبببببة 

 .مببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببع العببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببراق علببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببى انببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببه دولببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببة محتلببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببة

بايبببببدن ت بببببر  يبببببوم امبببببس  بببببي مببببب تمر جبببببد  علبببببى انبببببه الحببببباكم “وقبببببا  رحبببببيم  بببببي حبببببديق لببببب   المعلومبببببة   من 

الفعلبببببي للعبببببراق وان الكبببببا مي لبببببيس ال محبببببرر ينفببببب  مبببببا يمليبببببه عليبببببه مبببببن واشبببببنطن وامبببببرا  ال لبببببيج باع نبببببه 

 .”الببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببربط الكهربببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببائي مببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببع الببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببدو  الشببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببقيقة

ماحبببببدق يكشببببب  للعبببببراقيين ما بببببدحت ببببببه حناجرنبببببا مبببببن ان امريكبببببا ل البببببت تتعامببببب  معنبببببا علبببببى ” ا  انبببببهواجببببب

الشبببببعب عبببببر  مبببببن “  مبينبببببا  ن ”اننبببببا دويلبببببة محتلبببببة تبببببر ض ان نقبببببيم م بببببادرنا ومقومبببببات  بببببدماتنا ال ا بببببة

 .”يت عبببببببببببببببببببببببببب بملفبببببببببببببببببببببببببات الطاقبببببببببببببببببببببببببة ويمنبببببببببببببببببببببببببع الراد  العراقيبببببببببببببببببببببببببة مبببببببببببببببببببببببببن التطبببببببببببببببببببببببببور

ة مقاومببببببة سياسببببببية ورجببببببالت دولببببببة ت رجنببببببا مببببببن عبببببببا   الشببببببيطان اننببببببا نحتبببببباج الببببببى جولبببببب“وتببببببابع رحببببببيم  

 .”الكبر ال ي ي ن  مستقب  ب دنا واجيالنا القادمة
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 الدوبرداني عدم تطبي  اتفاقية سنجار تر  الباب مفتوحا للتد  ت ال ارجية

كبببببببة  ببببببي  دان النائببببببب عببببببن محا  ببببببة نينببببببوط شببببببيروان الببببببدوبرداني ق بببببب  طببببببائر  مسببببببير  تركيببببببة لمردجلببببببة  

 . المو   بعد  هر اليوم

وقبببببا  البببببدوبرداني  بببببي بيبببببان "بالوقبببببت الببببب ي نبببببدين ونسبببببتنكر الق ببببب  التركبببببي لببببببعض منببببباط  نينبببببوط    ننبببببا  

ن كبببببد  ن عبببببدم تطبيببببب  اتفاقيبببببة سبببببنجار مبببببابين بغبببببداد و ربيببببب  تبببببر  البببببباب مفتوحبببببا للتبببببد  ت التركيبببببة بحجبببببة 

 ."م حقة عنا ر ح ب العما  المدعومين من جهات عراقية

وطالبببببببب  رئبببببببيس البببببببو را  م بببببببطفى الكبببببببا مي بببببببب "تطبي  هببببببب   التفاقيبببببببة ليقبببببببا  التبببببببد  ت التركيبببببببة  بببببببي  

 ."الش ن العراقي وليتسنى للنا حين الي يديين العود  الى مناطقهم

ودعببببببا رئاسببببببة البرلمببببببان لبببببب "استجا ة السببببببفير التركببببببي  ببببببي العببببببراق تحببببببت قبببببببة البرلمببببببان وتسببببببليمه مبببببب كر   

 ." ات المتكرر احتجاج جد العتدا 

 و منطلببببب   pkk وحببببب ر البببببدوبرداني مبببببن "تحويببببب  نينبببببوط البببببى سببببباحة  بببببرا  ببببببين تركيبببببا وعنا بببببر 

لعتبببببدا ات مرهابيبببببة علبببببى  ي جهبببببة  لببببب ل  لببببببد اإلسبببببرا  بطبببببرد القبببببوات الجنبيبببببة مبببببن سبببببنجار ومنبببببع تكبببببرار 

 ."العتدا ات التركية

 

 ا  للمالكيقو  ل تريد النج’: التسريبات ال وتية’عالية ن ي  بش ن 

علقببببببت النائبببببببة عاليببببببة ن ببببببي   األحببببببد  بشبببببب ن "التسببببببريبات" ال ببببببوتية المنسببببببوبة ملببببببى رئببببببيس   نبببببباسوكالببببببة 

   .ائت   دولة القانون نوري المالكي

(  2022تمببببببو   17وقالببببببت ن ببببببي   ببببببي حببببببوار  جببببببرا  معهببببببا ال ميبببببب   حمببببببد مبببببب  طبببببب   تابعببببببه "نبببببباس"  )  

لمن ببببببب رئببببببيس الببببببو را  ولببببببيس لببببببه رغبببببببة ش  بببببببية "المببببببالكي مببببببا  ا  مرشببببببح ائببببببت   دولببببببة القببببببانون 

و جببببببا   "التسببببببريبات التببببببي انتشببببببرت الغببببببرض منهببببببا السببببببتهدا  الش  ببببببي ومحببببببداق  تنببببببة     ."بالمن ببببببب

و شببببببارت ملببببببى  ن "تلبببببب  التسببببببريبات انعكسببببببت علينببببببا لببببببيس بط طبببببب ت الببببببر س ببببببب      ."وقوتنببببببا ولببببببم تجببببببعفنا

   ."ت شر ب ن هنا  قو  ل تريد للمالكي  ن ينجح

   ."ينت  "ن س  لعدم وجود قو  سياسية من دا   مكونا غير موجود  جمن عملنا السياسيوب  

وعلقبببببببت ن بببببببي  بشببببببب ن الحبببببببوارات البببببببدائر   بببببببي مطبببببببار تشبببببببكي  الحكومبببببببة ورئاسبببببببة البببببببو را   قائلبببببببة: من   

   .""رئاسة الو را    بحت محرقة
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 بقرار القجا  : عواقب و يمة بانت ار اإلقليم م ا لم يلت مم نى اميننائب ال

حبببببب ر النائببببببب عببببببن كتلببببببة التحبببببباد اإلسبببببب مي الكردسببببببتاني م نببببببى  مببببببين  ال نببببببين   ن مقلببببببيم  المعلومببببببة وكالببببببة 

 .كردستان تنت ر  عواقب و يمة ما لم تتو    ربي  وبغداد ملى ح  مشكلة المل  النفطي

ة والح بببببببة مبببببببن المحتمبببببب   لح ترسببببببب  بغببببببداد ح بببببببة كردسببببببتان مبببببببن األدويبببببب“وقببببببا   مبببببببين  ببببببي حبببببببديق منببببببه 

 .”التموينية ومستحقات الف حين ما لم يتم التو   ملى ح  لمشكلة المل  النفطي لإلقليم

قببببببوت المببببببواطنين سببببببب  و ن تببببببم الرهببببببان عليببببببه  وعلببببببى مقلببببببيم كردسببببببتان التو بببببب  ملببببببى اتفبببببباق “و جببببببا   ن 

 .”مع بغداد

لببببببنفط كببببببام  ملببببببى وقببببببررت المحكمببببببة التحاديببببببة  ببببببي وقببببببت سبببببباب  ملبببببب ام حكومببببببة مقلببببببيم كردسببببببتان بتسببببببليم ا

 .بغداد  وعدم دستورية الت دير

 

 طلب نيابي بجع  جلسات محاكمة قات  هشام الهاشمي "علنية" 

طالببببببت النائبببببب سبببببرو  عببببببد الواحبببببد  اليبببببوم األحبببببد  مجلبببببس القجبببببا  األعلبببببى بجعببببب  جلسبببببات   السبببببومرية نيبببببو 

 .محاكمببببببببببببببببببببببببببببببببببببة قاتبببببببببببببببببببببببببببببببببببب  الفقيببببببببببببببببببببببببببببببببببببد هشببببببببببببببببببببببببببببببببببببام الهاشببببببببببببببببببببببببببببببببببببمي علنيببببببببببببببببببببببببببببببببببببة

مجلببببببس القجبببببا  األعلببببببى  بببببي و يقببببببة وردت للسبببببومرية نيببببببو   "اسبببببتنادا ملببببببى )المبببببباد   عبببببببد الواحبببببد و اطببببببت

علنيببببببة   هشببببببام الهاشببببببمي سببببببابعا( مببببببن الدسببببببتور يرجببببببى تفجببببببلكم بجعبببببب  جلسببببببات محاكمببببببة قتلببببببة الفقيببببببد  19

والسببببببما  بوسببببببائ  اإلعبببببب م بنقلهببببببا بشببببببك  مباشببببببر لكونهببببببا قجببببببية ر ي عببببببام ويهببببببم المجتمببببببع الطبببببب   علببببببى 

 ."مجرياتها

 

 

 

 

 

 

https://www.alsumaria.tv/Entity/2084696167/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/2084696167/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/1357825219/%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%D9%8A/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/1357825219/%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%D9%8A/ar/
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 يوجه دعو  ل طار بشان شك  الحكومة المقبلةنائب مستق  

دعببببببا عجببببببو مجلببببببس النببببببواب المسببببببتق  محمببببببد عنببببببو    األحببببببد  اإلطببببببار التنسببببببيقي ملبببببببى  المعلومببببببة  وكالببببببة 

 . تشببببببببببببببببببكي  حكومببببببببببببببببببة  غلبيببببببببببببببببببة لهببببببببببببببببببد  واحببببببببببببببببببد وهببببببببببببببببببو تحديببببببببببببببببببد المسببببببببببببببببببار

 مننببببببا ن يببببببد تشببببببكي  حكومببببببة األغلبيببببببة مببببببن قببببببب  اإلطببببببار بعببببببد انسببببببحاب التيببببببار“وقببببببا  عنببببببو   ببببببي ت ببببببريح 

 . ال ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببدري مببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببن البرلمببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببان

اننبببببببا “  م كبببببببدا ”دعوتنبببببببا لحكومبببببببة األغلبيبببببببة هبببببببو لتحديبببببببد المسببببببب ولية  ببببببب   الفتبببببببر  المقبلبببببببة“و جبببببببا   ن 

لسبببببنا جبببببد  حبببببد ولسبببببنا مبببببع  حبببببد ومنمبببببا مبببببع القبببببرار والقبببببانون الببببب ي ي بببببدم م بببببالح الشبببببعب العراقبببببي واحتبببببرام 

 .”كرامببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببة المببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببواطن والببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببوطن

دعو لتشبببببببكي  حكومبببببببة  غلبيبببببببة لتحمببببببب  مسببببببب ولية المرحلبببببببة اإلطبببببببار التنسبببببببيقي مببببببب“و شبببببببار عنبببببببو  البببببببى  ن 

 .”المقبلبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببة

وكشبببببب  النائببببببب عببببببن تحببببببال  الفببببببتح محمببببببد البلببببببداوي   عببببببن جببببببواب رئببببببيس مجلببببببس النببببببواب للرسببببببالة التببببببي 

بعبببببق بهبببببا اإلطبببببار التنسبببببيقي بتحديبببببد جلسبببببة انت ببببباب رئبببببيس الجمهوريبببببة  ببببب   األسببببببو  الجببببباري   مبينببببببا  ن 

 .لسة لنت اب رئيس الجمهوريةالرسالة  كدت على جرور  حسم الج
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 "برهم  الح يعل  على "تحال  مسرائي  والسعودية

اعتببببببببر البببببببرئيس العراقبببببببي ببببببببرهم  بببببببالح  اليبببببببوم ال نبببببببين  من دو  الشبببببببرق األوسبببببببط يجبببببببب  ن  شبببببببف  نيبببببببو  

 جبببببا   لببببب   بببببي رد لبببببه علبببببى سببببب ا  المحلببببب .تبببببتعلم مبببببن الماجبببببي و ن تعمببببب  معًبببببا مبببببن  جببببب  األمبببببن وال دهبببببار

المريكيبببببة   ببببب   مقابلبببببة تلف يونيبببببة  جريبببببت  CNN علبببببى شببببببكة GPS السياسبببببي ومقبببببدم برنبببببامج

و ببببببي المقابلببببببة علبببببب  بببببببرهم  ببببببالح  يجببببببا  علببببببى مببببببا م ا كببببببان الببببببرئيس األمريكببببببي  جببببببو بايببببببدن  محقببببببا .معببببببه

ب  ببببببوص العببببببود  ملببببببى التفبببببباق النببببببووي اإليرانببببببي  قببببببائ : "ميببببببران طببببببر  رئيسببببببي  اعبببببب   ببببببي  لبببببب  الجبببببب   

وبالنسببببببة لبببببي   بببببي العبببببراق  لبببببدينا حبببببدود طويلبببببة مبببببع ميبببببران  لبببببدينا جميبببببع  نبببببوا  التفببببباع ت..  مبببببن العبببببالم 

ال قا يبببببة والجتماعيبببببة والم بببببالح األمنيبببببة المشبببببتركة  سبببببمها مبببببا شبببببئت.. لببببب ل  مبببببن الواجبببببح  ن هببببب   مسببببب لة 

جبببببد و جبببببا   بببببالح: "ل تو."عواقبببببب بالنسببببببة لنبببببا  وهبببببي نتيجبببببة للمنطقبببببة األشبببببم   بببببب  والعبببببالم  بببببي الواقبببببع

حلبببببو  عسبببببكرية  ونحبببببن بحاجبببببة ملبببببى منهبببببا  دبلوماسبببببي لهببببب ا المببببب  ق  ونحبببببن بحاجبببببة ملبببببى ترتيبببببب  منبببببي  بببببي 

و شببببببار الببببببرئيس العراقببببببي ."الشببببببرق األوسببببببط  حيببببببق نجتمببببببع لمكا حببببببة اإلرهبببببباب البببببب ي ي بببببب  مشببببببكلة رئيسببببببية

ن ملبببببى  نبببببه يجبببببب  ن يكبببببون هنبببببا  اتفببببباق نبببببووي مبببببع ميبببببران  و ن يكبببببون هنبببببا  نبببببو  مبببببن الم بببببالحة ببببببين ميبببببرا

و وجببببببح بببببببرهم  ببببببالح  ن "العببببببراق يلعببببببب دورا مهمببببببا جببببببدا  ببببببي الوقببببببت المناسببببببب للتوسببببببط بببببببين .والعببببببرب

السببببببعوديين واإليببببببرانيين"  مجببببببيفا: "كببببببان هنببببببا  عببببببدد مببببببن المحاد ببببببات التببببببي جببببببرت  ببببببي بغببببببداد بببببببين ميببببببران 

 ببببببي حببببببين قببببببا  مقببببببدم البرنببببببامج: ."وجيببببببران عببببببرب   ببببببرين  وهنببببببا  بعببببببض األجببببببوا  الهامببببببة التببببببي تحسببببببنت

يس هبببببب ا هبببببو المكبببببان البببببب ي تسبببببير  يبببببه األمببببببور ا ن..مبببببا يحبببببدق هببببببو  ن السبببببعودية تقبببببوم بتحببببببال  "لكبببببن لببببب

جبببببمني مبببببع مسبببببرائي ..لقد  قامبببببت الوليبببببات المتحبببببد  تحالفبببببا مفتوحبببببا بشبببببك   عبببببا   وهببببب ا يشببببببه ملبببببى حبببببد كبيبببببر 

وعلببببببب   ببببببببالح قبببببببائ : " عتقبببببببد  ن هبببببببب ا مبببببببر    ببببببببرط..م ا ."اسبببببببتراتيجية الحتبببببببوا  لمعسببببببببكرين متحببببببباربين

ت للتببببباريذ   هببببب   و بببببفة لتكبببببرار مالسبببببي الماجبببببي الرهيببببببة..ل يمكبببببن لهببببب ا الجببببب   مبببببن العبببببالم  ن يسبببببتمر عبببببد

علببببببى هببببببب ا النحبببببببو..نحن مح و ببببببون بامت كنبببببببا البببببببنفط  لكببببببن لبببببببدينا تحبببببببديات اقت ببببببادية واجتماعيبببببببة  طيبببببببر  

 جبببببدا  نحبببببن بحاجببببببة ملبببببى بنيبببببة تحتيببببببة يمكنهبببببا رببببببط اقت بببببباداتنا معبببببا..نحن بحاجبببببة ملببببببى عمببببب  مشبببببتر  جببببببد

تغيبببببببر المنببببببباا..ل يمكبببببببن للعبببببببراق  ن يفعببببببب   لببببببب  بمفبببببببرد ..ل يمكبببببببن للسبببببببعودية  ن تفعببببببب   لببببببب  بمفردهبببببببا  ول 

تسبببببببتطيع ميبببببببران  ن تفعببببببب   لببببببب  بمفردهبببببببا  ول يسبببببببتطع األتبببببببرا   ن يفعلبببببببوا  لببببببب  بمفبببببببردهم..  بببببببي نهايبببببببة 

لتبببببي المطبببببا  يجبببببب معببببباد  سبببببوريا ملبببببى المنعطببببب   وعلينبببببا  ن نجبببببد طريقبببببة إل بببببراج سبببببوريا مبببببن الفوجبببببى ا

و رد : "بينمبببببببا نركببببببب  علبببببببى العنببببببباوين الرئيسبببببببية مبببببببن التنا سبببببببات ببببببببين ."تعيشبببببببها اليبببببببوم لفتبببببببر  طويلبببببببة

الببببببدو .. بببببببين اإليببببببرانيين والسببببببعوديين  بببببببين هبببببب ا و ا .. ببببببي نهايببببببة المطببببببا  هنببببببا  بالفعبببببب  تحببببببديات كبيببببببر  

جانببببب جببببد  تواجببببه كبببب  دولببببة  ببببي  لبببب  الجبببب   مببببن العببببالم..ل نريببببد العببببود  ملببببى الماجببببي حيببببق نحببببن جبببب   مببببن

 ."ا  ر.. علنا  ل  ود عنا  منا باه ا
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 الكا مي ي در توجيهاً عاج ً ي ص قانون األمن الغ ائي

وجببببببه رئببببببيس الحكومببببببة م ببببببطفى الكببببببا مي  يببببببوم األحببببببد  الببببببو ارات كا ببببببة  باسببببببتنفار جهودهببببببا  شببببببف  نيببببببو  

 .لتنفي  بنود قانون األمن الغ ائي

يتم التركيبببببب  علببببببى البنببببببود ال ا ببببببة ب عبببببباد  المفسببببببو ة وقببببببا  م ببببببدر حكببببببومي لوكالببببببة شببببببف  نيببببببو   منببببببه سبببببب

عقببببببودهم وتعيينببببببات ال ببببببريجين وحملببببببة الشببببببهادات العليببببببا واألوائبببببب  باإلجببببببا ة ملببببببى ت بيببببببت العقببببببود وتكييبببببب  

 .األجور اليومية ودعم وتحسين البطاقة التموينية والرعاية الجتماعية

اقبببببي قبببببانون "البببببدعم الطبببببار  ل مبببببن   مبببببرر مجلبببببس النبببببواب العر2022 بببببي  ببببب  عبببببدم مقبببببرار موا نبببببة العبببببام 

الغببببب ائي والتنميبببببة"   بببببي  طبببببو  تتبببببيح للحكومبببببة اإلنفببببباق علبببببى مشببببباريع م تلفبببببة  ات  ولويبببببة بهبببببد  تحقيببببب  

 .األمن الغ ائي والستقرار  ي الب د

 (مليار دولر 17تريليون دينار عراقي )حوالي  25وتم تحديد نفقات القانون ب 

 

 

 التفاقيات مع بنغ ديش و ير ال ارجية يدعو ملى تفعي 

دعببببببا و يببببببر ال ارجي،ببببببة  بببببب اد حسببببببين  اليببببببوم األحببببببد  ملببببببى تفعيبببببب  التفاقيببببببات الموقعببببببة بببببببين العببببببراق   ال بببببببا 

مهوريحبببببة ببببببنغ ديش  .وببببببنغ ديش و كبببببرت و ار  ال ارجيبببببة  بببببي بيبببببان  ن "حسبببببين اسبببببتقب  اليبببببوم  سبببببفير ج 

سببببببير الع قببببببات ال نائي،ببببببة بببببببين بغببببببداد لببببببدط العببببببراق  مببببببدي  جببببببلو  ببببببباري  وجببببببرط  بببببب   اللقببببببا  اسببببببتعراض 

و جببببببا ت   نببببببه "حجببببببر اللقببببببا  رئببببببيس ."ودكببببببا  وس ببببببب   تع ي هببببببا بمببببببا ي ببببببدم م ببببببالح الشببببببعبين ال ببببببديقين

و شببببببار الببببببو ير  بحسببببببب البيببببببان  ملببببببى  ن ."دائببببببر   سببببببيا و سببببببتراليا وكالببببببةً حيببببببدر راجببببببي نا ببببببر الشببببببمرتي

تبادلبببببببة "العبببببببراق حبببببببريص علبببببببى مقامبببببببة   جببببببب  الع قبببببببات مبببببببع بلبببببببدان العبببببببالم  كا بببببببة  لتفعيببببببب  الم بببببببالح الم 

وقبببببببب عة بببببببببين العببببببببراق  كة"  داعيبببببببباً ملببببببببى "جببببببببرور  تفعيبببببببب  التفاقبببببببب ي،ات الم  واجهببببببببة الم بببببببباطر الم شببببببببترت وم 

ببببببب ي،ة ."وبببببببنغ ديش مببببببن جانبببببببه  كحببببببد  مببببببدي  جببببببلو   حبببببببرص ببببببب د  علببببببى تع يبببببب  التعبببببباون الم شببببببترت   و همح

 تباد  ال يارات بين مس ولي البلدين.
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 لنفط يعلن تطور الن ا  القانوني مع تركياو ير ا

ِمببببببن المتوقببببببع  ن تن ببببببب  هيئببببببة التحكببببببيم التابعببببببة لغر بببببببة التجببببببار  الدوليببببببة العببببببراق  بببببببي  المعلومببببببة وكالببببببة 

 .2022ن اعببببببببببه مببببببببببع تركيببببببببببا بشبببببببببب ن اتفاقيببببببببببة  ببببببببببط األنابيببببببببببب بببببببببببين البلببببببببببدين   ببببببببببي ببببببببببباريس تمببببببببببو  

حبببببب  هبببببب ا النبببببب ا   “لمعلومببببببة   من وقببببببا  و يببببببر الببببببنفط محسببببببان عبببببببد الجبببببببار  ببببببي حببببببوار اطلعببببببت عليببببببه  ا

وحمايببببببة حقببببببوق العبببببببراق بموجببببببب اتفاقياتبببببببه الدوليببببببة  بمبببببببا  ببببببي  لببببببب  اتفاقيببببببات  طبببببببوط األنابيببببببب العراقيبببببببة 

 .”التركيبببببببببببة  لهبببببببببببا  هميبببببببببببة كبيبببببببببببر  بالنسببببببببببببة للبلبببببببببببد ومسبببببببببببتقبله والبببببببببببد ا  عبببببببببببن حقوقبببببببببببه الجبببببببببببائعة

   بعبببببد سبببببما  لبببببوائحهم هيئبببببة التحكبببببيم  غلقبببببت عبببببرض القجبببببية مبببببن قبببببب  األطبببببرا“و جبببببا  عببببببد الجببببببار   ن 

هيئبببببببة التحكبببببببيم التابعبببببببة “  ل تبببببببا ملبببببببى  ن ”ود وعببببببباتهم و ن ل  ر بببببببة   بببببببرط للتمديبببببببد  و الت جيببببببب  للبببببببدعوط

لغر بببببببة التجبببببببار  الدوليبببببببة  بببببببي بببببببباريس سبببببببو  ت بببببببدر قرارهبببببببا النهبببببببائي والحاسبببببببم  ببببببب   األشبببببببهر القليلبببببببة 

 .”المقبلبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببة

 بببببي البببببو ار  والمكاتبببببب الدوليبببببة مبببببن انتببببب ا  العبببببراق تمكبببببن مبببببن  ببببب   انتبببببداب  ببببببرا  بالقبببببانون “وتبببببابع   ن 

العتبببببببرا  القبببببببانوني مبببببببن المحكمبببببببة بببببببب ل ام تركيبببببببا بعبببببببد  بببببببدور القبببببببرار ببببببببد ع التعويجبببببببات المببببببب كور   بببببببي 

 ”حي يات دعاوا 

 

 اإلطار: اسم المرشح لرئاسة الحكومة سيعلن ال   ا  القادم والمالكي ما ا  المتنا س األبر 

لطبببببار التنسبببببيقي تركبببببي العتببببببي  اليبببببوم الحبببببد  عبببببن موعبببببد اعببببب ن اسبببببم كشببببب  القيبببببادي  بببببي ا   بغبببببداد اليبببببوم

 .المرشح لرئاسة الو را   مبينا ان نوري المالكي ما ا  ابر  المرشحين

وقبببببا  العتببببببي  بببببي حبببببديق   منبببببه تبببببم تحقيببببب  نتبببببائج مهمبببببة  بببببي الطبببببار بعبببببد اجتمبببببا  قببببباد  الطبببببار مسبببببا  يبببببوم 

اسبببببما  حاليبببببا  3رئاسببببة البببببو را  وتبببببم التفبببباق علبببببى امببببس  بببببي بغبببببداد  و لبببب   بببببي اطبببببار حسببببم اسبببببم المرشبببببح ل

 ."بينها المالكي ال ي لي ا  منا سا قويا

و جبببببببا   ن "الطبببببببار حسبببببببم ملببببببب  الشبببببببروط ال ا بببببببة با تيبببببببار مرشبببببببح لمن بببببببب رئاسبببببببة البببببببو را  بنسببببببببة 

% وهنبببببا  توا قبببببات مهمبببببة حيببببببا  الشبببببفا ية  بببببي ال تيببببببار"  متوقعبببببا ان "يبببببتم اعبببببب ن اسبببببم المرشبببببح يببببببوم 80

 ."  القادم بشك  رسمي للراي العام العراقيال   ا

و شبببببار البببببى  ن "الطبببببار مببببباض  بببببي ملببببب  تشبببببكي  الحكومبببببة وهبببببو منفبببببتح علبببببى كببببب  القبببببوط السياسبببببية ولبببببيس 

هنببببببا  اي  طببببببوط حمببببببرا "  مبينببببببا  ن "النفببببببراج  ببببببي المشببببببهد السياسببببببي العراقببببببي بببببببات يلببببببو  بببببببال   بعببببببد 

 ."تجاو  مرحلة حسم اسم مرشح رئاسة الو را 

 

 



 

  2022-7-18  االربعاء/

 90العدد / 

14 
 

 

 

 ار اني والنجيفي يبح ان معوقات العملية السياسية  ي العراقب

بحبببببق رئبببببيس الحببببب ب البببببديمقراطي الكردسبببببتاني مسبببببعود ببببببار اني  مبببببع رئبببببيس جبهبببببة النقبببببا  البببببوطني  دجلبببببة 

 .اسامة النجيفي معوقات العملية السياسية  ي العراق

   البببببدم  وتبببببم  بببببي اللقبببببا  وقبببببا  مكتبببببب ببببببار اني  بببببي بيبببببان مقتجبببببب ان "ببببببار اني اسبببببتقب  النجيفبببببي  بببببي  ببببب 

تبببببباد  وجهبببببات الن بببببر حببببببو  الوجبببببع السياسبببببي والعقبببببببات والمعوقبببببات التبببببي تعتببببببرض العمليبببببة السياسبببببية  ببببببي 

 ."العراق

 

 

 

 

 الديمقراطي: سنمجي  ي جلسة تن يب الرئيس بموعدها دون انت ار التفاق مع التحاد

 

حببببببد  ان جلسببببببة انت بببببباب رئببببببيس الجمهوريببببببة اكببببببد الحبببببب ب الببببببديمقراطي الكردسببببببتاني  اليببببببوم ال  بغببببببداد اليببببببوم

 .ستعقد  ي موعدها دون انت ار التوا   بين الطرا  الكردية

ان "السببببببعي مببببببن  جبببببب    وقببببببا  النائببببببب عببببببن الحبببببب ب الببببببديمقراطي الكردسببببببتاني شببببببري  سببببببليمان   ببببببي حببببببديق 

و بببببو  القبببببوط الكرديبببببة البببببى اتفبببببباق مشبببببتر  بشببببب ن من بببببب رئببببببيس الجمهوريبببببة مسبببببتمر  وا ا لبببببم يتو ببببببلوا 

 ."الى  ي اتفاق  البرلمان سيعقد جلسته  ويبقى الحسم بيد النواب    و اً الكرد منهم

وبببببببين انببببببه "حتببببببى السبببببباعة لببببببم تحببببببدد رئاسببببببة مجلببببببس النببببببواب جلسببببببة انت بببببباب رئببببببيس الجمهوريببببببة  وربمببببببا 

 ."سو  تحددها  بعد اجتماعها يوم غد ال نين  مع ر سا  الكت  السياسية  ي البرلمان
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 يد   حي  التنفي « األمن الغ ائي». ب  ججيج.

": من، "الحكبببببم علبببببى عبببببدم تنفيببببب  القبببببانون وعبببببدم  قبببببا  عجبببببو اللجنبببببة الماليبببببة النيابيبببببة جمبببببا  كبببببوجر ال ببببببا   

مد الببببببه بشببببببك   علببببببي حيبببببب  التنفيبببببب   غيببببببر  ببببببحيح"  موجببببببحاً  ن، " ي، قببببببانون يببببببتم تشببببببريعه و ا ببببببة م ا مببببببا 

ونبببببوح  بببببب ن، "القبببببانون لبببببه توقيتبببببان  جببببب   ."تطبيقبببببه بالكامببببب  كبببببان  يبببببه شببببب  مبببببالي   ببببب ن، تببببب  ير  سيتجبببببح عنبببببد

منببببببه تنفبببببب   الحكومببببببة الحاليببببببة  والجبببببب   ا  ببببببر تقببببببوم بتنفيبببببب   الحكومببببببة المقبلببببببة وقببببببد    حِ ببببببت لهببببببا سبببببببعة 

وبببببببي،ن بببببببب ن، "الجبببببب   األو  الببببببب ي سببببببتقوم الحكومبببببببة الحاليبببببببة  ."مليبببببببار دينببببببار لتنفيببببببب   250ترليونببببببات و

نبببببه لتنميبببببة األقببببباليم  وهبببببي تحتببببباج ملبببببى مشببببباريع تقبببببدم مبببببن قبببببب  المحا  بببببات  ب بببببر   موالبببببه سبببببيكون قسبببببم م

وجببببببب   مبببببببن تلببببببب  األمبببببببوا  م  بببببببص لت بيبببببببت العقبببببببود الببببببب ين يحتببببببباجون ملبببببببى تبببببببدقي  معبببببببام تهم  وجببببببب   

 لبببببببب   بببببببببريج جديببببببببد  وهببببببببب ا يحتببببببببباج ملببببببببى تبببببببببدقي  ودراسببببببببة حاجبببببببببة البببببببببو ارات  15م  ببببببببص لتعيبببببببببين 

و كبببببد كبببببوجر  ن، "الحكبببببم علبببببى ."ملبببببى عمببببب  وجهبببببد ووقبببببت وال ت ا بببببات  وبالتبببببالي كببببب  مبببببا تبببببم  كبببببر  يحتببببباج

هبببببب ا القبببببببانون  و غيبببببببر  بالفشبببببب  قبببببببب   ن يطبببببببب  غيببببببر دقيببببببب  وغيبببببببر من بببببب   وال طبببببببوات المرتقببببببببة التبببببببي 

و وجبببببح  ن،  ."سبببببيراها المبببببواطن سبببببتكون عنبببببد تطبيببببب  هببببب ا القبببببانون  لببببب ا مبببببن السببببباب  ألوانبببببه الحكبببببم عليبببببه

مببببببن جانبببببببه   شببببببار المحلبببببب  السياسببببببي  الببببببدكتور غببببببا ي .""مجلببببببس النببببببواب سببببببيتابع بحببببببرص تنفيبببببب  القببببببانون

" ملبببببى  نبببببه "بعبببببد مقبببببرار قبببببانون األمبببببن الغببببب ائي ود ولبببببه حيببببب  التنفيببببب   يفتبببببرض  ن يبببببتم العمببببب  عليبببببه  ي ببببب   

و ببببببب  مطبببببببار برنبببببببامج تتحمببببببب  مسببببببب وليته البببببببو ارات والبببببببو را  لتطبيببببببب   قراتبببببببه  بمبببببببا يتعلببببببب  بموجبببببببو  

التعيينببببببببات  و العقببببببببود  و مسبببببببب لة الميببببببببا  ومعالجتهببببببببا وموجببببببببو  دعببببببببم السببببببببت مارات  كبببببببب  جهببببببببة حسببببببببب 

وببببببين  ن، "القبببببانون  بببببي  ساسبببببه يبببببو   جبببببمن مطبببببار برنبببببامج طبقببببباً ألبواببببببه  ليبببببتم تنفيببببب   مبببببن  ."ت   بببببها

و وجببببببببح  ن، "الموجببببببببو  اليببببببببوم مجرائببببببببي ول يتطلببببببببب سببببببببوط برنببببببببامج ."قببببببببب  جميببببببببع الببببببببو ارات المعنيببببببببة

و كببببد  ن، "الببببو ارات  و  ."للتطبيبببب   ببببي مطببببار شبببب  التنميببببة الببببوارد  ببببي القببببانون  وعببببدم تطبيقببببه غيببببر جببببائ 

البببببو را  م ا لبببببم يببببب هبا لتطبيببببب  القبببببانون كببببب ً جبببببمن ا ت ا بببببه لسبببببيما مبببببع تبببببو ر األمبببببوا  المعتمبببببد    مجلبببببس

ملبببببى  لببببب    وجبببببح ال بيبببببر  بببببي ." ببببب ن، مجلبببببس النبببببواب سبببببيقوم بمحاسببببببة البببببو ارات المعنيبببببة التبببببي لبببببم تنفببببب  

اسبببببيون للشبببببعب الشببببب ن القت بببببادي  نبيببببب  جببببببار العلبببببي    نبببببه "ب بببببراحة عاليبببببة   ببببب ن، ا مبببببا  التبببببي ب هبببببا السي

العراقببببببي بشبببببب ن قببببببانون األمببببببن الغبببببب ائي مببببببا هببببببي مل  مببببببا  واهيببببببة  الغايببببببة منهببببببا الببببببد ع والمسبببببباند  لتمريببببببر 

ترليببببببون دينببببببار مجببببببا ي علببببببى  بببببببواب منفبببببباق تقليديببببببة  25قببببببانون يتببببببيح لحكومببببببة ت ببببببري  األعمببببببا  منفبببببباق 

ن دينبببببار التببببببي تنفبببببب  ترليببببببو 120اسبببببته كية غيببببببر منتجبببببة  وتم بببببب   يببببباد  علببببببى الت  ي بببببات العامببببببة للبلبببببد )

وقببببببا : منببببببه "عكببببببس مببببببا يشببببببا    قببببببد يسببببببهم تشببببببريع هبببببب ا القببببببانون  ببببببي اإلجببببببرار ."(2022 بببببب   سببببببنة 

ترليونبببببببات دينبببببببار شبببببببهرياً  10ببببببببالمواطن العراقبببببببي  باعتببببببببار  ن، اإلنفببببببباق الحكبببببببومي العبببببببام قبببببببد يرتفبببببببع مبببببببن 

هم بر بببببع مسببببببتويات ترليبببببون دينببببببار شبببببهرياً بعبببببد د بببببو  القببببببانون حيببببب  التنفيببببب   مبببببا قببببببد يسببببب 15لي ببببب  ملبببببى 

 ."التج م  ي    سياسة منفاق غير مدروسة وسياسة نقد متساهلة
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 م در لدجلة: التفاق على ا تيار النائب األو  لرئيس البرلمان بالت ويت دا   الطار

ا ببببباد م بببببدر سياسبببببي  اليبببببوم األحبببببد  ببببببان هنبببببا  اتفببببباق علبببببى ا تيبببببار النائبببببب األو  لبببببرئيس البرلمبببببان  دجلبببببة 

 .يت دا   الطار التنسيقيبالت و

و كببببببر الم ببببببدر لبببببب "دجلة"   ن "التفبببببباق تجببببببم علببببببى  ن يببببببتم ا تيببببببار النائببببببب الو  لببببببرئيس مجلببببببس النببببببواب  

و ببببب  الت بببببويت دا ببببب  الطبببببار التنسبببببيقي.  ومبببببن  بببببم يقبببببدم اسبببببم مرشبببببح الطبببببار لجلسبببببة انت ببببباب نائبببببب رئبببببيس 

 ."مجلس

 

 

 ر التطبيعدولة القانون: الكا مي  ي البرلمان بعد حجور  م تم

كشبببببب  القيببببببادي  ببببببي مئببببببت   دولببببببة القببببببانون  اجبببببب  مببببببوات  األحببببببد  عببببببن تحببببببر  نيببببببابي    المعلومببببببةوكالببببببة 

 .لستجواب الكا مي على  لفية مشاركته  ي م تمر القمة ال ي عقد  ي السعودية

  بببببببرار الكبببببببا مي علبببببببى حجبببببببور مببببببب تمر برعايبببببببة  مريكبببببببا ” وقبببببببا  مبببببببوات  بببببببي حبببببببديق لببببببب   المعلومبببببببة   ن

مشبببببباركة  غلببببببب الببببببدو  المطبعببببببة مببببببع الكيببببببان ال ببببببهيوني يببببببدعوا للقلبببببب  علببببببى مسببببببتقب  العببببببراق ومسببببببرائي  وب

 .”القريب

األهببببببدا  التببببببي تببببببم اإلعبببببب ن عنهببببببا ومناقشببببببتها هببببببي  سببببببباب بعيببببببد  كبببببب  البعببببببد عببببببن مببببببا تببببببم ”و جببببببا    ن

مناقشببببببببته  لبببببببب  الكببببببببواليس ومتمببببببببام العديببببببببد مببببببببن ال ببببببببفقات لتببببببببدعيم نفببببببببو  الكيببببببببان ال ببببببببهيوني وحمايببببببببة 

 .”ي المنطقةم الحها  

وكبببببان النائبببببب عبببببن تحبببببال  الفبببببتح ر يببببب  ال بببببالحي  كبببببد  بببببي ت بببببريح سببببباب   ن الجلبببببوس علبببببى طاولبببببة واحبببببد  

مببببببع الببببببرئيس األمريكببببببي والببببببدو  المطبعببببببة مببببببع مسببببببرائي   ببببببي مبببببب تمر الريبببببباض م ببببببال  للجببببببوابط القانونيببببببة 

 .والدستورية لكونه يتعارض مع قانون تجريم الكيان ال هيوني

 

 

 



 

  2022-7-18  االربعاء/

 90العدد / 

17 
 

 

 

 تجار م درات  ي بغداد والنج  األشر  6القبض على 

تجبببببار م بببببدرات  ببببببي  6 علنبببببت  ليبببببة اإلعببببب م األمنبببببي  اليبببببوم األحبببببد  القببببببض علبببببى   وكالبببببة األنببببببا  العراقيبببببة

منف بببببلين  وقالبببببت ال ليبببببة  بببببي بيبببببان تلقتبببببه )وا (  منبببببه "مبببببن  ببببب   تنفيببببب  واجببببببين .بغبببببداد والنجببببب  األشبببببر 

تمكنبببببببت مفبببببببار  مديريبببببببة اسبببببببت بارات وامبببببببن بغبببببببداد التابعبببببببة البببببببى المديريبببببببة العامبببببببة ل سبببببببت بارات والمبببببببن 

وبالتنسببببببي  مببببببع الفرقببببببة الحاديببببببة عشببببببر  مببببببن القببببببا  القبببببببض علببببببى    ببببببة متهمببببببين بتجببببببار  المببببببواد الم ببببببدر  

المتهمبببببين البببببى شبببببرقي العا بببببمة بغبببببداد  وبحبببببو تهم مبببببواد م بببببدر  وادوات تعببببباط  حيبببببق تبببببم جببببببطها واحالبببببة 

و جببببببا ت   نببببببه "و قبببببباً لمعلومببببببات اسبببببببت بارية دقيقببببببة   لقببببببت مفببببببار  مديريببببببة اسببببببت بارات وامبببببببن ."القجببببببا 

النجبببببب  وبالشببببببترا  مببببببع شببببببعبة مكا حببببببة الم ببببببدرات والمبببببب  رات العقليببببببة القبببببببض علببببببى    ببببببة مببببببن تجببببببار 

ائية و ببببببدور المبببببواد الم بببببدر   ببببببي محا  بببببة النجبببببب  الشبببببر   تببببببم القببببببض بعببببببد استح بببببا  الموا قببببببات القجببببب

مببببببب كرات قببببببببض بحقهبببببببم  وقبببببببد دونبببببببت  قبببببببوالهم ببببببببدائيا وقجبببببببائيا وات بببببببا  الجبببببببرا ات القانونيبببببببة ال  مبببببببة 

 ."بحقهبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببم

وتابعبببببببت  ن "مفبببببببار  المديريبببببببة اسبببببببتطاعت القبببببببا  القببببببببض علبببببببى احبببببببدط المطلوببببببببات للقجبببببببا  و ببببببب  احكبببببببام 

"عمليبببببببة ملقبببببببا   ( ارهببببببباب   ببببببب   تواجبببببببدها  بببببببي منطقبببببببة العببببببب وي وسبببببببط بغبببببببداد"  مبينبببببببة  ن4 1المببببببباد  )

 ."القبض جا ت بالتنسي  والتعاون مع  وج طوار  بغداد التاسع

 

 رج  يقت   وجته ويجر  ابنته ويحاو  اإلنتحار  ي باب 

كشبببببفت قيببببباد  شبببببرطة محا  بببببة بابببببب   اليبببببوم األحبببببد  عبببببن جريمبببببة قتببببب  ارتكبهبببببا رجببببب  بحببببب   نيبببببو   السبببببومرية

قيبببببباد   ببببببي بيببببببان  ن " ريبببببب  عمبببببب  مببببببن قسببببببم و كببببببرت ال. وجتببببببه   يمببببببا  شببببببارت ملببببببى القبببببببض علببببببى الجبببببباني

مببببن  ,  الببببد تركببببي جهبببباد الشببببمري مكا حببببة اإلجببببرام تمكببببن بمتابعببببة ومشببببرا  قائببببد شببببرطة المحا  ببببة اللببببوا 

و جبببببا ت ."كشببببب  جريمبببببة قتببببب  س بببببجلت علبببببى  نهبببببا حبببببادق احتبببببراق دار يسبببببكنها رجببببب  و وجتبببببه مبببببع ابنتهمبببببا

 نبببببه "لبببببدط اسبببببتجواب ابنبببببتهم الم بببببابة والتحقيببببب  معهبببببا اعتر بببببت ب قبببببدام  بيهبببببا  بببببي سببببباعة متببببب  ر  مبببببن ليلبببببة 

ى الببببببى مفارقببببببة الحيببببببا   بببببببوراً وبعببببببدها قببببببام بجبببببببربها  مببببببس بطعببببببن   مهببببببا بواسبببببببطة )درنفببببببيس( ممببببببا   جببببببب

ببببببب )شيشة اركيلببببببة( محبببببباولً اإلجهببببببا  عليهببببببا ممببببببا تسبببببببب ب  ببببببابتها ومببببببن  ببببببم حبببببباو  اإلنتحببببببار بفعبببببب  حريبببببب  

و شبببببارت القيببببباد  ملبببببى  نبببببه "مبببببن  ببببب   اإلعترا بببببات تبببببم التو ببببب  البببببى الفاعببببب  والقببببببض عليبببببه ."دا ببببب  المنببببب  

ببببببدقت قجببببببائياً   ببببببي ردهببببببة الحببببببروق دا بببببب  المستشببببببفى"  ل تببببببة ملببببببى تببببببدوين  قوالببببببه ببببببباإلعترا  ابتببببببدائياً و  

 . وقرر قاجي التحقي  توقيفه لينا  ج ا   العاد 
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 و ارات ستمو   اتيا 4 طة حكومية جديد  ل فض سعر  ر  الدولر.. ورواتب 

ر يببببببة  طبببببر ت مستشبببببار رئبببببيس البببببو را  للشببببب ون القت بببببادية هيببببب م الجببببببوري  اليبببببوم ال نبببببين   بغبببببداد اليبببببوم

اقت بببببببادية تبببببببتل ص بتحويببببببب   رببببببببع و ارات ملبببببببى ن بببببببام التمويببببببب  الببببببب اتي  ومعببببببباد  سبببببببعر  بببببببر  البببببببدولر 

.وقببببببا  الجبببببببوري   ببببببي ت ببببببريح: من "هنببببببا  ر يببببببة اقت ببببببادية للمرحلببببببة المقبلببببببة  وتوحيببببببد رواتببببببب المببببببو فين

التجببببببار   ك تببببببب قسببببببم منهببببببا  و بببببببر  هبببببب   األ كببببببار تحويبببببب   ربببببببع و ارات هببببببي النقبببببب  والت ببببببالت والدا ليببببببة و

مبببببببن التمويببببببب  المركببببببب ي ملبببببببى الببببببب اتي  وب مكانهبببببببا السبببببببتفاد  مبببببببن اإليبببببببرادات المتحققبببببببة لهبببببببا  مبببببببن  ببببببب   

الشببببببركات الكبيببببببر  والر ببببببينة التببببببي تمتلكهببببببا  و اإليببببببرادات التببببببي تتحقبببببب  مببببببن  بببببب   عملهببببببا"  مشببببببيراً ملببببببى 

ع تنمويبببببببة "ممكانيبببببببة السبببببببتفاد  مبببببببن المببببببببالة الم   بببببببة لهبببببببا مبببببببن   ينبببببببة الدولبببببببة  بببببببي مقامبببببببة مشببببببباري

منتاجية".و جببببببا    ن "هنببببببا  ر يببببببة  ببببببي سببببببعر  ببببببر  الببببببدولر  ومعبببببباد  ال قببببببة والقببببببو  للببببببدينار العراقببببببي  

علببببببى  ل يكببببببون بقببببببرار كمببببببا ح بببببب   ببببببي قببببببرار ر ببببببع سببببببعر ال ببببببر   منمببببببا ب  بببببب حات اقت ببببببادية حقيقيببببببة 

لسبببببت مارات و يببببباد  اإليبببببرادات غيبببببر النفطيبببببة ب طبببببة تمتبببببد مبببببن عبببببام واحبببببد ملبببببى  ربعبببببة  عبببببوام  و يببببباد  حجبببببم ا

 ببببببي البلببببببد مببببببن  بببببب   اقنببببببا  المسببببببت مرين العببببببراقيين البببببب ين يسببببببت مرون  مببببببوالهم  ببببببي ال ببببببارج بببببببالعود  ملببببببى 

العبببببراق مببببببن  ببببب   تسببببببهي ت تقببببببدم لهبببببم وتشببببببجعهم علبببببى اسببببببت مار  مببببببوالهم دا ببببب  البلد".و شببببببار الجبببببببوري  

دي  تعليمببببببات تنفيبببببب  ملببببببى  نببببببه "مببببببن جببببببمن الر يببببببة  تمتببببببة اإلجببببببرا ات الحكوميببببببة والببببببربط اإللكترونببببببي وتعبببببب

العقببببببود الحكوميببببببة  ومسبببببب لة اإلعفببببببا ات الجببببببريبية مببببببع التركيبببببب  علببببببى  يبببببباد  الوعببببببا  الجببببببريبي مببببببن  بببببب   

الشببببببركات  و الش  ببببببيات الرابحببببببة"  معرببببببباً عببببببن " سببببببفه ببببببب ن هنببببببا  تركيبببببب اً علببببببى المببببببواطن البسببببببيط  ببببببي 

هميببببببة".وبين مستشببببببار قجببببببية الجببببببرائب   يمببببببا تتهببببببرب مع ببببببم الشببببببركات مببببببن الحسببببببابات ال تاميببببببة كونهببببببا و

رئبببببببيس الببببببببو را  للشببببببب ون القت ببببببببادية  "ممكانيببببببببة  يببببببباد  اإليببببببببرادات الجمركيببببببببة والتبببببببي يمكببببببببن  ن تحقبببببببب  

مبببببببالة طائلببببببة  بببببببي حببببببا  وجبببببببود حوكمببببببة للمنا ببببببب  الحدوديببببببة". و وجبببببببح  "جببببببرور  تفعيببببببب  جبايببببببة الطاقبببببببة 

  ل تستح ببببببب  سبببببببوط الكهربائيبببببببة التبببببببي تجهببببببب  للمبببببببواطنين والمحبببببببا  والم سسبببببببات التجاريبببببببة  م   ن البببببببو ار

بالمئببببببة مببببببن المبببببببالة الماليببببببة  كمببببببا تجببببببمنت الر يببببببة منشببببببا  شببببببركة الر  ببببببة الرابعببببببة للهببببببات  النقببببببا    7

وتفعيببببب  جبببببولت التبببببرا يص لسبببببت مار المعبببببادن كمبببببا  بببببي البببببنفط  وتوحيبببببد سبببببلم رواتبببببب المبببببو فين مبببببن غيبببببر 

م  ل يمكببببببن لمو بببببب   ببببببي   يبببببباد  المبلببببببة اإلجمببببببالي لهببببببا والبببببب ي سببببببيكون جببببببمن اهتمامببببببات الحكومببببببة القادمببببببة 

 جبببببببعا  مو ببببببب    بببببببر ببببببببنفس العنبببببببوان والدرجبببببببة والشبببببببهاد ".و كد   ن "قسبببببببماً مبببببببن هببببببب    5و ار  ي  ببببببب  

األ كبببببار يمكببببببن البببببببد  بهببببببا مببببببن  بببببب   القببببببوانين النا بببببب   كقببببببانون اإلدار  الماليببببببة وقببببببانون التوقيببببببع اإللكترونببببببي 

بعض يببببببرط غرابببببببة  ببببببي تطبيبببببب  البببببب ي يحتبببببباج ملببببببى سببببببرعة  ببببببي مجببببببرا ات تشببببببريعه". ولفببببببت  ملببببببى  ن "البببببب

بعبببببض مببببببن هبببببب   ال طببببببة  مل  ن جميعهببببببا ممكنببببببة التطبيبببببب  وهنببببببا  ر يببببببة متكاملببببببة حببببببو  هبببببب ا الموجببببببو   م ا 

 ما علمنا انها يمكن  ن تطب  على مراح  قريبة ومتوسطة وبعيد ".
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 ارتفا  اسعار الدولر مع اغ ق بور ة بغداد

لببببببدينار العراقببببببي  اليببببببوم الحببببببد  مببببببع مقفببببببا  البور ببببببة ارتفعببببببت  سببببببعار  ببببببر  الببببببدولر امببببببام ا شببببببف  نيببببببو  

 .الرئيسية  ي العا مة بغداد

وقببببببا  مراسبببببب  وكالببببببة شببببببف  نيببببببو   ارن بور ببببببتي الكفببببببا  والحار يببببببة المركبببببب يتين  ببببببي بغببببببداد اقفلتببببببا  مسببببببا  

 يمببببببببا سببببببببجلت السببببببببعار  بببببببببا  هبببببببب ا اليببببببببوم  دولر  100دينببببببببار عراقببببببببي مقاببببببببب   148500اليببببببببوم  علببببببببى 

 .دولر 100قاب  دينارا م 148450

واشبببببببار مراسبببببببلنا ارلبببببببى اءن اسبببببببعار البيبببببببع والشبببببببرا   بببببببي محبببببببا  ال بببببببير ة بالءسبببببببواق المحليبببببببة  بببببببي بغبببببببداد 

دينببببببار لكببببببب   148000  دينبببببببار  بينمببببببا بلغببببببت اسببببببعار الشببببببرا  149000  اسببببببتقرت حيببببببق بلببببببة سببببببعر البيببببببع

 .دولر 100
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 ورئيسي  ي ميران ال   ا  المل  السوري على طاولة محاد ات بوتين و ردوغان

يتوجببببببه الببببببرئيس الروسببببببي   ديميببببببر بببببببوتين ال   ببببببا   ببببببي  جببببببم الحببببببرب التببببببي ي وجببببببها  ببببببي   24 ببببببرانس 

طهببببببران ليبحببببببق مببببببع ن يريببببببه اإليرانببببببي والتركبببببي ملبببببب  معركببببببة   ببببببرط محتملببببببة يهببببببدحد رجببببببب  وكرانيبببببا  ملببببببى 

والتركبببببي  بببببي  و  لقبببببا   طيبببببب  ردوغبببببان بشبببببنها  بببببي سبببببوريا. ويستجبببببي  مببببببراهيم رئيسبببببي ن يريبببببه الروسبببببي

جبببببببمن مطبببببببار "عمليبببببببة  سبببببببتانا للسببببببب م" الراميبببببببة إلنهبببببببا  النببببببب ا   بببببببي  2019رئاسبببببببي    بببببببي منببببببب  العبببببببام 

 .سوريا

 مع ن

تستجببببببي  طهببببببران ال   ببببببا  الرئيسببببببين الروسببببببي   ديميببببببر بببببببوتين والتركببببببي رجببببببب طيببببببب  ردوغببببببان  ببببببي  و  

ليبببببة  سبببببتانا للسببببب م" التبببببي تهبببببد  ملبببببى لقبببببا  يجمعهبببببم منببببب   ببببب ق سبببببنوات. يببببب تي هببببب ا اللقبببببا   بببببي مطبببببار "عم

 .النزاع السوري منها 

. 2011وكبببببان لكبببببب  مبببببن روسببببببيا وميبببببران وتركيببببببا دورا  عبببببال  ببببببي النببببب ا  السببببببوري منببببب  اندلعببببببه  بببببي العببببببام 

و دط دعبببببببم موسبببببببكو وطهبببببببران للبببببببرئيس بشبببببببار األسبببببببد ملبببببببى تغييبببببببر المعادلبببببببة علبببببببى األرض ل بببببببالح قبببببببوات 

 .الرئيس السوري  بينما كانت تركيا تدعم   ائ  معارجة للن ام

يح اللقبببببا ات ال نائيبببببة التبببببي سبببببتعقد  بببببي طهبببببران  ويجمبببببع  حبببببدها ببببببين ببببببوتين و ردوغبببببان للمبببببر  األولبببببى وسبببببتت

 بببببببي شبببببببباط  براير   ر بببببببة البحبببببببق  بببببببي ملفبببببببات شبببببببائكة م ببببببب  تبببببببداعيات هببببببب   الحبببببببرب  غززززززززو او ران زززززززا منببببببب 

 .والتفاق النووي اإليراني

 .ط اإلع ن عن القمة ه ا الشهر  نها ستكون م   ة للمل  السوريمن جهته  كد الكرملين لد

وعبببببن توقيبببببت عقبببببد هببببب   القمبببببة يقبببببو  المحلببببب  الروسبببببي ال بيبببببر  بببببي الشبببببرق األوسبببببط   ديميبببببر سبببببوتنيكو  

 بببببي ’ عمليتهبببببا ال ا بببببة‘لوكالبببببة األنببببببا  الفرنسبببببية  نبببببه "لبببببم ي حبببببدحد بال بببببد ة". ويجبببببي  "بينمبببببا تنفحببببب  روسبببببيا 

 ببببببي سببببببوريا"  معتبببببببرا  لبببببب  "المسبببببب لة األساسببببببية  ببببببي ’ عمليببببببة  ا ببببببة‘يببببببا  يجببببببا شببببببن  وكرانيببببببا  تريببببببد ترك

 .القمة" على حد قوله

ومنببببببب  شبببببببهرين  يلبببببببو  مردوغبببببببان بشبببببببن عمليبببببببة عسبببببببكرية جبببببببد منببببببباط  تسبببببببيطر عليهبببببببا قبببببببوات سبببببببوريا 

الديمقراطيببببببة التببببببي يشببببببك  المقبببببباتلون األكببببببراد عمودهببببببا الفقببببببري  تنطلبببببب  مببببببن الحببببببدود التركيببببببة لت بببببب  ملببببببى 

 .منبج وت  ر عت  ي ري  محا  ة حلب شما  سوريامنطقتي 

https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/20210315-%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%85%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://www.france24.com/ar/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/20220715-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD
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علببببببى منبببببباط  حدوديببببببة متا مببببببة  ببببببي الشببببببما .  2016وتسببببببيطر تركيببببببا و  ببببببائ  سببببببورية مواليببببببة لهببببببا منبببببب  

وت شبببببببى  نقبببببببر  مبببببببن وجبببببببود قبببببببوي ألكبببببببراد سبببببببوريا عنبببببببد حبببببببدودها  مبببببببا قبببببببد يعببببببب ح  موقبببببببع حببببببب ب العمبببببببا  

 .الكردستاني المتمرد  ي تركيا وال ي ت نفه كمن مة مرهابية

 وروبببببببا سببببببنان  ولغببببببن  "ل تريببببببد السببببببلطات  -وبحسببببببب الباحببببببق  ببببببي الشبببببب ون التركيببببببة  ببببببي معهببببببد كببببببارنيغي 

التركيببببببببة  ن ت ببببببببوض العمليببببببببة مببببببببن دون جببببببببو    جببببببببر مببببببببن روسببببببببيا )...(  ألن المنطقتببببببببين المسببببببببتهد تين 

 ."تقعان تحت مشرا ها  كما تريد تركيا التمكن من است دام المجا  الجوي

ي منطقببببببة العمليببببببة الم معببببببة "مببببببن  بببببب   مجموعببببببات شببببببيعية مسببببببلححة"  و بببببب  وبببببببدورها تحجببببببر ميببببببران  بببببب

 . ولغن ال ي يشدحد على  ن  ل  يد ع مردوغان للسعي ملى "ني  الجو  األ جر" منها  يجا

 "با ار بين القوط الكبرط"

وتببببببدو العمليبببببة معقبببببد  م  سبببببب  لموسبببببكو  ن  عرببببببت عبببببن  ملهبببببا  بببببي  ن "ت حِجبببببم"  نقبببببر  عبببببن شبببببنح الهجبببببوم  

نمببببببا حبببببب حر و يببببببر ال ارجيببببببة اإليرانببببببي حسببببببين  ميببببببر عبببببببد اللهيببببببان مببببببن  ن عمليببببببة مما لببببببة قببببببد تبببببب دي ملببببببى بي

 ."" ع عة  من المنطقة

وكانبببببت قبببببوات سبببببوريا الديمقراطيبببببة ح حبببببت الجمعبببببة موسبببببكو وطهبببببران علبببببى منبببببع  نقبببببر  مبببببن تنفيببببب  تهديبببببداتها. 

طالبببببب تركيبببببا"   مببببب   بببببي  ل و ببببببدط قائبببببدها م لبببببوم عببببببدي  قتبببببه بببببب ن "روسبببببيا وميبببببران لبببببن توا قبببببا علبببببى م

 ."تكون سوريا "محط با ارات بين القوط الكبرط

ويببببببرط الباحببببببق  ببببببي معهببببببد "نيببببببولين " نيكببببببولس هيببببببراس  ن "ميببببببران وروسببببببيا ل تريببببببدان عمليببببببة عسببببببكرية 

تركيبببببة   بببببرط شبببببما  سبببببوريا"  مشبببببيرا ملبببببى غايبببببة "تجهيببببب  ميبببببران لحجبببببور  بببببي حلبببببب ومحيطهبببببا  مبببببا ي يبببببر 

 .".( تتراجع  ي سوريا ل الح ميرانقل  تركيا  وروسيا )..

وتطرقبببببببت تقبببببببارير  بببببببي ا ونبببببببة األ يبببببببر  ملبببببببى احتمبببببببا   فبببببببض روسبببببببيا حجبببببببورها العسبببببببكري  بببببببي سبببببببوريا 

لنشببببببغالها  ببببببي  وكرانيببببببا  و ن يببببببتم تعببببببويض  لبببببب  بتع يبببببب  الوجببببببود اإليرانببببببي. وكانببببببت روسببببببيا د لببببببت منبببببب  

  بببببراد مبببببن قواتهبببببا  بببببي مهبببببام علبببببى  بببببط النببببب ا   بببببي سبببببوريا عسبببببكريا. وت كبببببد ميبببببران تواجبببببد  2015العبببببام 

 ."استشارية"  وتدعم ح ب هللا اللبناني ال ي يقات  ملى جانب قوات الن ام

وو ببببب  المحلببببب  السياسبببببي اإليرانبببببي  حمبببببد  يبببببد  ببببببادي  تريبببببد ميبببببران وروسبببببيا وتركيبببببا التنسبببببي  "علبببببى األقببببب  

م  لكببببب  مبببببن هببببب   مبببببن  جببببب  عبببببدم  يببببباد  التبببببوترات بينهبببببا". مل  نبببببه يحببببب حر مبببببن  ن التفببببباهم لبببببيس محسبببببوما "

الببببببدو  ر يتهببببببا ال ا بببببببة بشبببببب ن سبببببببوريا  و ببببببي  عقببببببباب الحببببببرب  بببببببي  وكرانيببببببا   عتقبببببببد  ن تباينببببببات جديبببببببد  

 ."نش ت بينها

 وساطة تركية  ي  وكرانيا

وتعتببببببر الحبببببرب األوكرانيبببببة نقطببببببة التجبببببا ب األساسبببببية حاليببببببا ببببببين روسبببببيا مبببببن جهببببببة  والبببببدو  الغربيبببببة مببببببن 

 .وحل  شما  األطلسي ال ي تنتمي مليه تركياجهة   رط    و ا الوليات المتحد  

ويقببببببو   ويبببببب تي اللقببببببا  ال   ببببببي بعببببببد  يببببببام مببببببن جولببببببة الببببببرئيس األمريكببببببي جببببببو بايببببببدن  ببببببي الشببببببرق األوسببببببط.

سبببببببببوتنيكو  من لقبببببببببا ات طهبببببببببران ستشبببببببببم  "العمليبببببببببة الروسبببببببببية  بببببببببي  وكرانيبببببببببا التبببببببببي غيحبببببببببرت الوجبببببببببع 
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قببببببات شببببببراكة مببببببع روسببببببيا و وكرانيببببببا  ولهبببببب ا الجيوسياسببببببي  ببببببي العببببببالم"  مبببببب كحرا ببببببب ن "للببببببرئيس التركببببببي ع 

يببببب دي دور الوسببببببيط  ببببببي هببببب ا النبببببب ا ". مجببببببيفا "بالنسبببببببة ملبببببى روسببببببيا  الحفببببببا  علبببببى الشببببببراكة مببببببع تركيببببببا 

 ."مهم جدا

وكانبببببت مسببببببطنبو  استجبببببا ت األربعببببببا  مباح بببببات بببببببين موسبببببكو وكييبببببب  لكسبببببر الجمببببببود  بببببي ت ببببببدير الحبببببببوب 

 سببببببعار  واد الغ ائيببببببة عالميبببببا  ل سببببببيما  ببببببي  ببببب  ت ايببببببد مبببببن  وكرانيببببببا البببببب ي تسببببببب  ببببببي ارتفببببببا   سبببببعار المبببببب

 .الطاقة بسبب العقوبات التي يفرجها الغرب على روسيا ردا على الغ و

قبببببببة  -و يمبببببببا يتعلببببببب  بالجانبببببببب الروسبببببببي  اإليرانبببببببي  يتوقبببببببع  يبببببببد  ببببببببادي  ن يجبببببببري الجانببببببببان "مباح بببببببات معمح

انسببببببحبت منببببببه الوليببببببات المتحببببببد   حاديببببببا  وجبببببباد  " بشبببببب ن الجهببببببود المتع حببببببر  إلحيببببببا  التفبببببباق النببببببووي البببببب ي

ع" موسبببببببكو طهبببببببران علبببببببى محيبببببببا  التفببببببباق "رغببببببببة منهبببببببا  بببببببي تفبببببببادي 2018العبببببببام    مرجحبببببببا  ن "تشبببببببجح

 ."الت عيد بين ميران ودو  المنطقة  وبالتالي مع الغرب

وللتببببببب كير تشبببببببار  روسببببببببيا  بببببببي مباح بببببببات بببببببببد ت قبببببببب   ك بببببببر مببببببببن عبببببببام ببببببببين ميببببببببران والقبببببببوط الكبببببببببرط 

مقاببببببب  تقييببببببد برنامجهببببببا النببببببووي.  االتفززززززا  الززززززعي اتززززززا  ر ززززززر ة وبززززززا  دول زززززز  ةزززززز  ال   ور زززززز  ا سزززززز     إلحيببببببا 

سببببببيحر "  ويحتمبببببب   يجببببببا  ن يبح ببببببا  ببببببي "طبيعببببببة التعبببببباون العسببببببكري )...( بمببببببا يشببببببم  شببببببرا  الطببببببائرات الم

 .و    يد  بادي

وكبببببببان البيبببببببت األببببببببيض قبببببببد كشببببببب  مببببببب  را  ن روسبببببببيا تعتببببببب م الح بببببببو  علبببببببى طبببببببائرات مسبببببببيحر  ميرانيبببببببة 

لسببببببببت دامها  ببببببببي  وكرانيببببببببا. ور ببببببببض الكببببببببرملين التعليبببببببب  علببببببببى هبببببببب   المعلومببببببببات  بينمببببببببا اعتبببببببببر و يببببببببر 

 .ال ارجية اإليراني الجمعة  ن "ل  ساس" له   الم اعم
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 ور األمريكي بيرني ساندر  يهاجم بايدن بسبب  يارته للسعوديةالسنات

انتقبببببد السبببببناتور األمريكبببببي بيرنبببببي سببببباندر  يبببببوم األحبببببد  يبببببار  البببببرئيس جبببببو بايبببببدن ملبببببى السبببببعودية   رويتبببببر 

قبببببائ  منهبببببا تكبببببا ي ن امببببببا دكتاتوريبببببا ومبببببا كببببببان يجبببببب  ن تحبببببدق  بببببببدا  بببببي جبببببو  تببببببورط  عيمهبببببا  بببببي قتبببببب  

بقبجبببببة اليبببببد مبببببع ولبببببي العهبببببد السبببببعودي األميبببببر محمبببببد ببببببن سبببببلمان بعبببببد وقبببببت  وتبببببباد  بايبببببدن التحيبببببة. بببببحفي

ق بببببير مبببببن و بببببوله ملبببببى جبببببد . وتعتقبببببد وكبببببالت الم بببببابرات األمريكيبببببة  ن األميبببببر محمبببببد  مبببببر بقتببببب  ال بببببحفي 

وردا علببببببى سبببببب ا  عمببببببا م ا كببببببان يجببببببب علببببببى بايببببببدن  ن يقببببببوم .2018السببببببعودي جمببببببا   اشببببببقجي  ببببببي عببببببام 

و جببببببا  سبببببباندر  "هنببببببا  ."  علببببببى قنببببببا  )ميه.بي.سببببببي( "ل  ل  عتقببببببد  لبببببب بال يببببببار  قببببببا  سبببببباندر  المسببببببتق

 عببببيم لهبببب ا البلببببد متببببورط  ببببي قتبببب   ببببحفي مببببن واشببببنطن بوسببببت. ل  عتقببببد  نببببه يجببببب مكا بببب   هبببب ا النببببو  مببببن 

 ."الحكم ب يار  رئيس الوليات المتحد 

الفعلبببببي للسبببببعودية  ومقتببببب   اشبببببقجي هبببببو نقطبببببة  ببببب   رئيسبببببية ببببببين البلبببببدين. ونفبببببى األميبببببر محمبببببد  الحببببباكم 

 نبببببه   بببببدر  مبببببرا بقتلبببببه. وكبببببان  اشبببببقجي مواطنبببببا سبببببعوديا مقرببببببا مبببببن األسبببببر  المالكبببببة قبببببب   ن يتحبببببو  ملبببببى 

 .منتقد لها  وكان يعيش  ي منفى ا تياري بولية  رجينيا األمريكية

وقبببببا  بايبببببدن يبببببوم الجمعبببببة منبببببه  بلبببببة األميبببببر ب نبببببه يحملبببببه مسببببب ولية مقتببببب   اشبببببقجي. وقبببببا  مسببببب و  سبببببعودي 

واسببببببتهد ت  يببببببار  بايببببببدن ملببببببى .جببببببر الجتمببببببا  من مببببببا دار بببببببين البببببب عيمين لببببببم يكببببببن كمببببببا و ببببببفه بايببببببدنح

المملكبببببة  التبببببي سبببببب   ن قبببببا  منبببببه سبببببيعم  علبببببى ع لهبببببا دوليبببببا  معببببباد  جببببببط الع قبببببات ببببببين البلببببببدين. و دط 

تحببببببد  ارتفبببببا   سبببببعار البنببببب ين ملبببببى مسببببببتويات قياسبببببية هببببب ا العبببببام ملبببببى تعقيببببببد الموقببببب   ودعبببببت الوليبببببات الم

البببببدو  المنتجببببببة للبببببنفط ملببببببى  يببببباد  اإلنتبببببباج لتعبببببويض الببببببنقص النببببباجم عببببببن العقوببببببات الغربيببببببة علبببببى موسببببببكو 

وعنببببببببدما كببببببببان مرشببببببببحا رئاسببببببببيا  قببببببببا  بايببببببببدن من المملكببببببببة يجببببببببب  ن ت بببببببببح .بسبببببببببب غ وهببببببببا ألوكرانيببببببببا

"منبببببببو  " علببببببى المسببببببتوط العببببببالمي بسبببببببب مقتبببببب   اشببببببقجي. وكببببببان سبببببباندر  مرشببببببحا منا سببببببا لبايببببببدن  ببببببي 

 .نت ابات التمهيدية التي  جراها الح ب الديمقراطي ل تيار مرشحه للرئاسةال

وقبببببا  سببببباندر  منبببببه يتعبببببين علبببببى الوليبببببات المتحبببببد   بببببرض جبببببريبة  رببببببا  غيبببببر عاديبببببة علبببببى شبببببركات البببببنفط 

 100وقبببببا  عبببببن العائلبببببة المالكبببببة السبببببعودية "لبببببديكم عائلبببببة تبلبببببة  روتهبببببا .ببببببدل مبببببن التسبببببامح مبببببع السبببببعودية

ر وتشبببببببك   بببببببي الديمقراطيبببببببة وتعامبببببب  النسبببببببا  كمواطنبببببببات مبببببببن الدرجببببببة ال ال بببببببة وتقتببببببب  وتسبببببببجن مليببببببار دول

و جبببببببا  "م ا كبببببببان هببببببب ا البلبببببببد يببببببب من ببببببب ي شبببببببي    بببببببنحن نببببببب من بحقبببببببوق اإلنسبببببببان ونببببببب من ."معارجببببببيها

 ."بالديمقراطية ول  عتقد  ننا يجب  ن نحا   على ع قة طيبة مع دكتاتورية كه  

 

 


