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 ((..)موقع مجلس النواب6.)ص رئيس مجلس النواب يستقبل السفير الروسي 

  موقيييييييع 6.)ص رئييييييييس مجليييييييس النيييييييواب يسيييييييتقبل السيييييييفيري  الم ييييييير  وا ر نيييييييي لييييييي   ال يييييييرا(..)

 (مجلس النواب

  (ناسوكالة (..)7.)ص2023يتسلم قائمة مطالب ج ي ة إلضافتها في موازنة الحلبوسي  

   النائييييييب ا ول لييييييرئيس مجلييييييس النييييييواب ي يجييييييب زيييييييا ة رواتييييييب ال يييييياملي  فييييييي  مانيييييية ب يييييي ا  وبليييييي يا

 ((..)موقع مجلس النواب8.)ص المحافظا 

   الحييييييييييراس ا منيييييييييييي “النائييييييييييب ا ول لييييييييييرئيس مجلييييييييييس النييييييييييواب يطالييييييييييب وزارة اليييييييييينفط بت بييييييييييي 

 ((..)موقع مجلس النواب8ص.) “

   المنيييييييي  و  يبحييييييييش مييييييييع وفيييييييي  مجلييييييييس اليييييييييور  اإليرانييييييييي  ليييييييييا  تف يييييييييل ميييييييي كرة التفييييييييا م بييييييييي

 ((..)موقع مجلس النواب9.)ص الطرفي 

 ((..)موازي  نيوز9.)صالمالية النيابية تحسم ج ل ت يير س ر  رف ال و ر 

  الفيييييييرا  10.)صا جتميييييييا ي ال ميييييييل النيابييييييييةي ت ييييييي ين  ج يييييييي ة سيييييييتطر   لييييييي  قيييييييانو  الضيييييييما(..)

 (نيوز

  الخييييييييييي ما  النيابيييييييييييية ت لييييييييييي  ا ييييييييييي ا  قيييييييييييانو  م الجييييييييييية ال ييييييييييييوائيا  للقيييييييييييرا ة ال انيييييييييييية  اخيييييييييييل

 (الم لومةوكالة (..)10.)صالبرلما 

   النزا يييييييية النيابيييييييييةي السييييييييو اني اتخيييييييي  خطييييييييوا   يجابييييييييية لييييييييم تتجيييييييير  الحكومييييييييا  السييييييييابقة  ليييييييي

 (الم لومةوكالة (..)11.)صاتخا  ا

  النيابيييييييييييييية تكييييييييييييييف  ييييييييييييي  التوجييييييييييييي  لفيييييييييييييت  ت يينيييييييييييييا  ج يييييييييييييي ة فيييييييييييييي موازنييييييييييييية القانونييييييييييييية

 ((..)وكالة ا نبا  ال راقية11.)ص٢٠٢٣

  نيوز( (..)السومرية12.)ص2023يح   مو   حسم ملف موازنة  النائب  ن  الحي ر 

 ((..)السومرية نيوز12.)صته ي  باإلقالة.. نواب  نح ال ي  يتحركو  ض  المحافظ 

 "تحيييييييييييرد نييييييييييييابي إل يييييييييييا ة مجمو ييييييييييية قيييييييييييواني   لييييييييييي  الحكومييييييييييية  بينهيييييييييييا "خ مييييييييييية ال ليييييييييييم ..

 ((..)يفق نيوز 13.)صال راقية

  البرلمييييييييييييييييا  ال راقييييييييييييييييي يتحييييييييييييييييرد لبحييييييييييييييييش "التجيييييييييييييييياوزا  النائييييييييييييييييب  ييييييييييييييييامر  بيييييييييييييييي الجبار

 ((..)يفق نيوز14.)صالكويتية"..
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  ي تلقينيييييييييا خمسييييييييية و يييييييييو  مييييييييي  السيييييييييو اني لت يييييييييحي  ا وضيييييييييا  فيييييييييي النائبييييييييية اسيييييييييما  كميييييييييب

 (الم لومةوكالة (..)14.)ص يال 

 وكاليييييييية (..)15.)صيكيييييييييف اخيييييييير تطييييييييورا  حسييييييييم منا ييييييييب وزارتييييييييي ا  مييييييييار والبيئيييييييية ال ييييييييالحي

 (الم لومة

  وكالييييييية (..)15.)صيييييييي  و الييييييي  ت ييييييي يل فقيييييييرة  سيييييييتورية "م  يييييييية لليييييييي ب" النائيييييييب محمييييييي  نيييييييور

 (              الم لومة

 

 

 

 

 

  رئيييييييس الجمهوريييييييةي ضييييييرورة الت يييييياو  بييييييي  جميييييييع القييييييو  لتحقيييييييق ا سييييييتقرار السياسييييييي وا منييييييي

 ((..)وكالة ا نبا  ال راقية16.)ص

 السومرية نيوز((..)16.)صريي  والمالكي ي ك ا   ل  ضرورة ترسيخ ا م  وا ستقرار 

 السيييييييومرية (..)17.)صالسيييييييو اني يوجييييييي  بال يييييييا  ال ميييييييل بالتييييييي قيق ا منيييييييي فيييييييي المنييييييياطق المحيييييييررة

 نيوز

  وكالييييييية ا نبيييييييا  17.)صحكومييييييية  قلييييييييم كر سيييييييتا  تييييييييكل وفييييييي ا وزارييييييييا للتفييييييياو  ميييييييع ب ييييييي ا(..)

 (ال راقية

  ((..)يفق نيوز18.)صاإل ن     تأسيس حزب سياسي خاص بالنسا  في ال را 

  سياسيييييييييييييييي بيييييييييييييييارزي حضيييييييييييييييور اليييييييييييييييرئيس ال راقيييييييييييييييي بمييييييييييييييي تمر ييييييييييييييييرم اليييييييييييييييييخ ب ايييييييييييييييية

 ((..)يفق نيوز19.)ص"التطبيع"

 

 



 

 2022-11-10االخميس /

 131العدد / 

4 
 

 

 

 

 

 

  السومرية نيوز((..)20.)صالقب   ل  تاجر لل ملة المزيفة في ب  ا 

 "( السومرية نيوز(..)20.)صا  رجي ي ك    مية  راسة ميرو  قانو  "خ مة ال لم 

 

 

 

 

 

   ت بتنفيييييي  مييييييرو  تحوييييييل اسيييييتخ ام ال ييييياز السيييييائل للمركبيييييا  بييييي  ت مييييي  البنيييييزي الييييينفطي ماضيييييو  قييييي ما

 ((..)موازي  نيوز21.)صوالكاز

   الفييييييرا  22.)صمييييييا ة بينهييييييا ميييييييروبا  الطاقيييييية ونييييييو  ميييييي  الحيييييي ا  21ال ييييييرا  يحظيييييير اسييييييتيرا(..)

 (نيوز

 

 

 

https://www.alsumaria.tv/source-details/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2
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 وكييييييا    بييييييو (..)23.)صقتليييييي  بيييييية" ارة مجهوليييييية"  ليييييي  قافليييييية لمقيييييياتلي  مييييييوالي  إليييييييرا  بسييييييوريا

 ظبي(

  ..(٢٤فرانس (..)23.)صخنيا  ا يية 8 ي   مي " بقبضة ا م  ال اخلي اللبناني 

  "السيييييييييييي و ية ت مييييييييييييل مييييييييييييع يييييييييييييركة  المييييييييييييية رائيييييييييييي ة ل راسيييييييييييية تمويييييييييييييل ميييييييييييييرو  "نيييييييييييييوم

 ((..)بلومبيرغ24.)صال من 

 

 

 

 

 

    تسييييييييييييييييري  ا  ف.. يييييييييييييييييركة "ميتييييييييييييييييا" المالكيييييييييييييييية لفيسييييييييييييييييبود تقييييييييييييييييرر تقليييييييييييييييييص  يييييييييييييييي

 سكا  نيوز ((..)25.)صموظفيها

  روسيييييييييا (..)26.)صروسيييييييييا تنسييييييييحب ميييييييي  خيرسييييييييو .. مييييييييا ا يحيييييييي ش فييييييييي النقطيييييييية ا سييييييييتراتيجية

 اليوم (
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  رئيس مجلس النواب يستقبل السفير الروسي

 
اسييييييتقبل رئيييييييس مجلييييييس النييييييواب محميييييي  الحلبوسييييييي  اليييييييوم ا رب ييييييا   سييييييفير  روسيييييييا موقييييييع مجلييييييس النييييييواب  

 ا تحا ية ل   ال را  السي  ايلبروس كوتراييف.

فييييييي  يييييي ة مجييييييا    باإلضييييييافة  ليييييي  وبحييييييش اللقييييييا  ال نقييييييا  ال نائييييييية  وت زيييييييز سييييييبل الت يييييياو  بييييييي  البليييييي ي  

 تطورا  ا وضا  ال ولية وان كاساتها ا منية وا قت ا ية  ل  الي وب.

 

 

  رئيس مجلس النواب يستقبل السفيري  الم ر  وا ر ني ل   ال را 

اسييييييتقبل رئيييييييس مجلييييييس النييييييواب محميييييي  الحلبوسييييييي  اليييييييوم ا رب ييييييا  فييييييي لقييييييا ي  موقييييييع مجلييييييس النييييييواب  

سييييييفيرر جمهورييييييية م يييييير ال ربيييييييية السييييييي  ولييييييي  محميييييي   سييييييما يل  والسييييييفيرر ا ر نيييييييي  منف ييييييلي   كيييييينت ميييييي 

 السي  منت ر الز بي.

وبحييييييش اللقييييييا ا  ال نقييييييا  ال نائييييييية  وت زيييييييز  وا يييييير الت يييييياو  الميييييييترد فييييييي المجييييييا   كافيييييية وبمييييييا يخيييييي م 

م ييييييييال  الييييييييي ب ال راقييييييييي والييييييييي بي  الم يييييييير  وا ر نييييييييي اليييييييييقيقي   فضيييييييينت  يييييييي  مناقييييييييية تطييييييييورا  

 ا وضا  السياسية في البن   و  ٍ  م  المواضيع  ا  ا  تمام الميترد.
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 2023الحلبوسي يتسلم قائمة مطالب ج ي ة إلضافتها في موازنة 

تسيييييييل م رئييييييييس مجليييييييس النيييييييواب  محمييييييي  الحلبوسيييييييي  قائمييييييية مطاليييييييب ج يييييييي ة إلضيييييييافتها فيييييييي    نييييييياسوكالييييييية 

   .2023موازنة 

 9محمييييي   موجهيييييا  لييييي  رئييييييس مجليييييس النيييييواب تلقييييي  "نييييياس" نسيييييخة منييييي   )وبحسيييييب كتييييياب للنائبييييية بسيييييمة   

(   نييييي  "انطنقيييييا مييييي   ورنيييييا التييييييري ي والرقيييييابي ومييييي  اجيييييل ا  تميييييام بكافييييية ييييييرائ  2022تييييييري  ال ييييياني 

المجتمييييييييع وتلبييييييييية لمناييييييييي ا  ومطالبييييييييا  المييييييييواطني  يرجيييييييي  تفضييييييييلكم بالموافقيييييييية  ليييييييي  اضييييييييافة الفقييييييييرا  

   ي2023الم رجة ا ناه ضم  موازنة 

ت بيييييييييي  منتسيييييييييبي وزارة الييييييييي فا  وال اخليييييييييية مييييييييي  الفاح يييييييييي  والمفسيييييييييوخة  قيييييييييو  م مييييييييي  الجيييييييييي   -1  

   واليرطة  ل  المند ال ائم.

ت بييييييي  المحاضيييييييري  وا  ارييييييييي  والحييييييرفيي  وال ييييييياملي  فيييييييي قطيييييييا  التربييييييية لكافييييييية السييييييينوا   و  قيييييييي   -2  

   او يروط.

قييييييياليم وال ييييييياملي  ب يييييييفة مجانيييييييية فيييييييي كافييييييية اليييييييوزارا  تحوييييييييل ا جيييييييرا  الييييييييوميي  و قيييييييو  تنميييييييية ا  -3

-2021-2020-2019للسيييييييييييينوا  ) 2019  10  2الجهييييييييييييا   ييييييييييييير المرتبطيييييييييييية بييييييييييييوزارة ب يييييييييييي  تيييييييييييياريخ 

   .2019لسنة  337الم  ل بقرار  2019لسنة  315(  ل   قو  وفق قرار 2022

جهييييييييا   ييييييييير فييييييييي كافيييييييية الييييييييوزارا  وال 2019لسيييييييينة  315ت بييييييييي  كافيييييييية المت اقيييييييي ي  وفييييييييق قييييييييرار  -4  

   المرتبطة بوزارة.

ميييييييع ا خيييييي  ب يييييييي   2019لسيييييينة  315الت اقيييييي  مييييييع قيييييييرا  المقيييييياييس فيييييييي وزارة الكهربييييييا  وفييييييق قيييييييرار  -5  

   ا  تبار )قرا  المقاييس ا حتياط(.

اكمييييييييال تحويييييييييل منتسييييييييبي وزارة اليييييييي فا  وال اخليييييييييية ميييييييي  حمليييييييية اليييييييييها ا  ال طيييييييييا والبكيييييييييالوريوس  -6  

   م ني.وال بلوم ال  المند ال

   ا ا ة كافة منتسبي الت نيع ال سكر  وا ستفا ة م  خبراتهم. -7  

   فاح ا ب   اكمال اجرا اتهم. 75ت يي  الفاح ي   ل  مند مرور نينو  والبالغ     م  -8  

بييييي وره كتييييييب رئيييييييس البرلمييييييا  محميييييي  الحلبوسييييييي  اميييييييا  ليييييي  الكتيييييياب الميييييي كور بأنيييييي  يحييييييول  ليييييي  اللجنيييييية   

   ابية.المالية الني
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النائب ا ول لرئيس مجلس النواب ي يجب زيا ة رواتب ال املي  في  مانة ب  ا  وبل يا  

  المحافظا 

 

جييييييي    النائيييييييب ا ول ليييييييرئيس مجليييييييس النيييييييواب السيييييييي  محسييييييي  المنييييييي  و   مطالبتييييييي  موقيييييييع مجليييييييس النيييييييواب  

لل ييييييياملي  فيييييييي  مانييييييية ب ييييييي ا  رئييييييييس الحكومييييييية السيييييييي  محمييييييي  يييييييييا  السيييييييو اني بزييييييييا ة )ا جيييييييور اليوميييييييية 

وبليييييي يا  المحافظييييييا  (   جييييييا   لييييييد فييييييي كتيييييياب  يييييي ر اليييييييوم ميييييي  مكتييييييب النائييييييب ا ول بهيييييي ا ال يييييي   .و كيييييير 

نظييييييرات لمييييييا ت انييييييي  محافظيييييية ب يييييي ا  والمحافظييييييا  ا خيييييير  ميييييي  ” النائييييييب ا ول لييييييرئيس مجلييييييس النييييييواب بأنيييييي  

ومييييييي   جيييييييل تحسيييييييي  ” ر  ال امييييييية تكييييييي س وانتييييييييار للنفاييييييييا  وا نقيييييييا  فيييييييي ا حييييييييا  والطرقيييييييا  والييييييييوا

الواقيييييع البلييييي   لل ا يييييمة والمحافظيييييا  ا خييييير    بييييي  مييييي  السييييي ي  لييييي  زييييييا ة  جيييييور ال ييييياملي  فيييييي البلييييي يا  

(  يييييييييرة   ف 10000ا جيييييييير اليييييييييومي الممنييييييييوح لل امييييييييل والبييييييييالغ )  ” كافيييييييية .وا تبيييييييير المنيييييييي  و  بييييييييأ  

ا    يتناسييييييب مييييييع  يييييي    يييييييام ا يييييييت ال  نيييييييار وفييييييق التسيييييي يرة المركزييييييية ال ييييييا رة ميييييي   يييييييوا   مانيييييية ب يييييي 

الف لييييييي وسييييييا ا  ال مييييييل مقارنيييييية مييييييع ال امييييييل فييييييي القطييييييا  الخيييييياص  واليييييي   تسييييييبب ب ييييييزوف ال مييييييال  يييييي  

.و كييييي  النائيييييب ا ول بيييييأ  زييييييا ة  جيييييور ” ال ميييييل فيييييي  وائييييير  مانييييية ب ييييي ا  و وائييييير البل يييييية فيييييي  ميييييوم ال يييييرا  

يييييييري   لييييييف  ينييييييار لليييييييوم الواحيييييي  يوافق قييييييرار خمسيييييية و ” 25000“ال يييييياملي  فييييييي القطا ييييييا  البل ييييييية  ليييييي  

ت لميييييا ور  فييييييي  2019لسييييينة  93مجليييييس اليييييوزرا  الميييييرقم  وكييييي لد يرا يييييي ييييييروط  ييييي   سيييييا ا  ال ميييييل وفقيييييا

   زيييييييا ة ا جييييييور سييييييتنهي حاليييييية ال ييييييزوف  يييييي  ال مييييييل ” مبينييييييات ”  2015لسيييييينة  37قييييييانو  ال مييييييل المييييييرقم 

م ب ييييييورة  ييييييحيحة  وتحقيييييييق الم ييييييلحة ال اميييييية فييييييي  وائيييييير البل ييييييية وتفيييييير   ليييييي  ال يييييياملي  تأ ييييييية   ميييييياله

.“ 

  “الحراس ا منيي  “النائب ا ول لرئيس مجلس النواب يطالب وزارة النفط بت بي  

طاليييييييب النائيييييييب ا ول ليييييييرئيس مجليييييييس النيييييييواب السيييييييي  محسييييييي  المنييييييي  و    وزارة موقيييييييع مجليييييييس النيييييييواب  

 لييييييد خيييييينل كتيييييياب رف يييييي  مكتييييييب النائييييييب  ليييييي  مييييييند الييييييوزارة   جييييييا  ” الحييييييراس ا منيييييييي  “اليييييينفط بت بييييييي  

.وجيييييي   المنيييييي  و  تأكييييييي ه  ليييييي    مييييييية يييييييمول 2022تيييييييري  ال يييييياني  ٩ا ول  ليييييي  وزارة اليييييينفط  يييييي ا اليييييييوم 

الييييييي ي  ي مليييييييو  فيييييييي الييييييييركا  والتييييييييكين  النفطيييييييية كافييييييية   بالت بيييييييي   لييييييي  ميييييييند ” الحيييييييراس ا منييييييييي  “

ليييييي لد .وتضييييييم  طلييييييب اليييييييمول بالت بييييييي  سييييييريان   الييييييوزارة   و  مييييييية اسييييييتح اش اليييييي رجا  الوظيفييييييية النزميييييية

 ليييييي  اليييييي ي  تجيييييياوز  خيييييي متهم الوظيفييييييية  امي  بمييييييا يحقييييييق ال  اليييييية التاميييييية  سييييييوة بييييييال قو  وا جييييييور فييييييي 

 باقي الوزارا  .
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  المن  و  يبحش مع وف  مجلس اليور  اإليراني  ليا  تف يل م كرة التفا م بي  الطرفي 

السيييييييي  محسيييييي  المنيييييي  و  النائيييييييب ا ول لييييييرئيس مجليييييييس النييييييواب بمكتبييييييي  اسييييييتقبل موقييييييع مجلييييييس النيييييييواب  

  مم لييييييييي   ييييييي  مركييييييييز ال راسييييييييا  التييييييييابع لمجلييييييييس اليييييييييور   2022تيييييييييري  ال يييييييياني  -9الييييييييوم ا رب ييييييييا  

 اإليراني وسفارة الجمهورية ا سنمية اإليرانية ل   ال را  .

النييييييواب ال راقييييييي ومجلييييييس اليييييييور   وبحييييييش الجانبييييييا   ليييييييا  تف يييييييل ميييييي كرة التفييييييا م الم قتيييييية بييييييي  مجلييييييس

اإليرانييييييي   واقتييييييراح  ليييييييا  التنسيييييييق والمتاب يييييية بييييييي  اللجييييييا  النيابييييييية الميييييييتركة   وكيييييي لد مكاتييييييب السييييييا ة 

 المستياري  واإل ارة التنفي ية في كن المجلسي  .

ائيييييية  لييييي  و  يييييا المنييييي  و  الجانيييييب اإليرانيييييي  لييييي  ا سيييييتفا ة مييييي  بنيييييو   ييييي ه المييييي كرة وكييييي لد ا تفاقييييييا  ال ن

 مختلف ا    ة بي  البل ي    وتنييط حجم الت او  في المجا   التيري ية والرقابية والتنفي ية .

 

 

 المالية النيابية تحسم ج ل ت يير س ر  رف ال و ر

حسيييييييم  اللجنييييييية الماليييييييية النيابيييييييية  ا رب يييييييا   مسيييييييألة ت ييييييييير سييييييي ر  يييييييرف الييييييي و ر  ميييييييام   ميييييييوازي  نييييييييوز

 اليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ينار ال راقييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي.

وقييييييال  ضييييييو اللجنيييييية جميييييييال كييييييوجر فييييييي حييييييي يش ليييييية موازي  نيييييييوز     "مجليييييييس النييييييواب واللجنيييييية الماليييييييية 

والحكوميييييية  ييييييير م نيييييييي  فييييييي مسييييييألة ت يييييييير سيييييي ر  ييييييرف اليييييي و ر  وانيييييي  ميييييي   يييييينحيا  البنييييييد المركييييييز  

 ح يييييييييييييييييييييييييييييرا و كييييييييييييييييييييييييييييي   ييييييييييييييييييييييييييييي ا ا مييييييييييييييييييييييييييييير رئييييييييييييييييييييييييييييييس مجليييييييييييييييييييييييييييييس اليييييييييييييييييييييييييييييوزرا ".

  بهيييييي ا اليييييييأ  وا ا مييييييا كييييييانوا يرييييييي و  و ضيييييياف   نيييييي "ليس ميييييي  حييييييق    نائييييييب التيييييي خل وا     بت ييييييريحا

 احترام ا خت ا ا ". 
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 ال مل النيابيةي ت  ين  ج ي ة ستطر   ل  قانو  الضما  ا جتما ي

 

كيييييييف  لجنيييييية ال مييييييل والييييييي و  ا جتما ييييييية النيابييييييية  اليييييييوم ا رب ييييييا    يييييي  ت يييييي ين  ج ييييييي ة   الفييييييرا  نيييييييوز

  ستطر   ل  قانو  الضما  ا جتما ي.

ا  ي"قييييييانو  الضييييييما  ا جتمييييييا ي لل مييييييال سيتضييييييم  ت يييييي ين  ج ييييييي ة  وقييييييال  ضييييييو اللجنيييييية  حسييييييي   ييييييرب 

 ولييييييييييي  ييييييييييييتم ا بقيييييييييييا   لييييييييييي  القيييييييييييانو  القييييييييييي يم كيييييييييييو  فيييييييييييي  الك يييييييييييير مييييييييييي  ا ميييييييييييور والمت ييييييييييييرا ".

ليييييي لد فييييييا   نالييييييد حاجيييييية  ١٩٧١واضيييييياف ا  "القييييييانو  الحييييييالي اليييييي   يييييييتم ال مييييييل بيييييي  ييييييير  منيييييي  ال ييييييام 

 و ".تتطلييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييب لت يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييير القييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييان

 واكيييييييييييييي   يييييييييييييييرب " يييييييييييييييزم مجليييييييييييييييس النيييييييييييييييواب  لييييييييييييييي  ت  يلييييييييييييييي  واضيييييييييييييييافة ب ييييييييييييييي  الفقيييييييييييييييرا ".

وانهييييييي  مجليييييييس النيييييييواب فيييييييي جلسيييييييت  المن قييييييي ة  اميييييييس ال ن يييييييا   مناقيييييييية )القيييييييرا ة ال انيييييييية ( لمييييييييرو   

 قانو  الضما  ا جتما ي والتقا   لل مال.

  اخل البرلما الخ ما  النيابية ت ل  ا  ا  قانو  م الجة ال يوائيا  للقرا ة ال انية 

  ليييييي  مجلييييييس النييييييواب  ا رب ييييييا      قييييييانو  م الجيييييية ال يييييييوائيا  سيييييييقر  قييييييرا ة  انييييييية  الم لوميييييية وكاليييييية 

 فييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي الجلسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا  المقبلييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية.

و كيييييير ا يييييينم المجلييييييس فييييييي بيييييييا  تلقتيييييي   الم لوميييييية     "لجنيييييية الخيييييي ما  النيابييييييية ناقييييييي  خيييييينل اجتمييييييا  

اولي يييييييا  محاضييييييير مييييييييرو ا  القيييييييواني  التيييييييي وضيييييييم  اولوييييييييا  البرنيييييييامش الحكيييييييومي فيييييييي مجيييييييال التييييييييريع 

 تُ نيييييييييييييييي  بالتجييييييييييييييييياوزا  السييييييييييييييييكنية ) مييييييييييييييييييرو  قيييييييييييييييييانو  م الجيييييييييييييييية التجييييييييييييييييياوزا  السيييييييييييييييييكنية (".

وت تييييييزم اللجنيييييية "ا يييييي ا  مسييييييو ة لميييييييرو  القييييييانو  الميييييي كور وتنضيييييييش ن و يييييي  ميييييي  خيييييينل  قيييييي  جلسيييييية  

المجليييييييس بهييييييي ف  اسيييييييتما  تضيييييييي ف كافييييييية الجهيييييييا   ا  ال نقييييييية  ضيييييييافة الت ييييييي ين   ليييييييي  ورف ييييييي  لرئاسييييييية

 ا راجييييييييييييييييي  ضيييييييييييييييييم  جييييييييييييييييي ول ا ميييييييييييييييييال الجلسيييييييييييييييييا  المقبلييييييييييييييييية لقرا تييييييييييييييييي  قيييييييييييييييييرا ة  انيييييييييييييييييية".

 ٣٥وبح يييييي  لجنيييييية الخيييييي ما  وا  مييييييار "ميييييييرو  قييييييانو  الت يييييي يل ال يييييياني لقييييييانو  الطيييييير  ال اميييييية    الييييييرقم 

الييييييييي    ققييييييييي  مجليييييييييس ال ولييييييييية وحضييييييييور وزارة ا  ميييييييييار وا سيييييييييكا  والبلييييييييي يا  وا يييييييييي ال  ٢٠٠٢لسيييييييينة 

 الييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  مجليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييس النيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييواب".ال اميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية واحالتييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  

وييييييي     ل "ضييييييرورة تيييييييكيل لجييييييا  فر ييييييية لب يييييي ا  والمحافظييييييا  تم ييييييل لجنيييييية الخيييييي ما  وا  مييييييار ت زيييييييزا 

للييييي ور الرقييييييابي والمتاب ييييية المبايييييييرة لجمييييييع المنيييييياطق فيييييي كافيييييية انحيييييا  ال ييييييرا    فضييييين  يييييي  تنسييييييق لقييييييا  

 يام القربية القا مة "ميترد يجمع لجنة الخ ما  وا  مار النيابية ورئيس الوزرا  خنل ا 
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 النزا ة النيابيةي السو اني اتخ  خطوا   يجابية لم تتجر  الحكوما  السابقة  ل  اتخا  ا

  ا رب يييييييا    اليييييي  مسييييييان ة حكومييييييية    ييييييا  ضيييييييو لجنيييييية النزا يييييية النيابيييييييية فهيييييي  الراييييييي   الم لوميييييية وكاليييييية 

ا خيييييييرة  م كيييييي ا ا  السييييييو اني اتخيييييي  رئيييييييس الييييييوزرا  محميييييي  ييييييييا  السييييييو اني بو ييييييفها حكوميييييية الفر يييييية 

وقييييييال الراييييييي  فييييييي ت ييييييري  ا  "رئيييييييس  خطييييييوا   يجابييييييية لييييييم تتجيييييير  الحكومييييييا  السييييييابقة  ليييييي  اتخا  ييييييا.

مجليييييس اليييييوزرا  القائييييي  ال يييييام للقيييييوا  المسيييييلحة محمييييي  يييييييا  السيييييو اني اتخييييي  خطيييييوا  ايجابيييييية ليييييم تتجييييير  

التيييييييي تييييييي ار مييييييي  قبيييييييل مييييييي را  المكاتيييييييب  الحكوميييييييا  السيييييييابقة باتخا  يييييييا متم لييييييية ب ل يييييييا  مكاتيييييييب اليييييييوزرا 

ومنحقييييييية المتيييييييورطي  ب ملييييييييا  فسيييييييا  ميييييييالي وا ار  وت يييييييير ال  يييييييي  مييييييي  المييييييي را  والقييييييييا ا  ا منيييييييية فيييييييي 

بييييييا رة لييييييم تألفهيييييييا الحكوميييييية السييييييابقة وت ييييييي  ميييييي  ا ييييييم الخطيييييييوا  الجريئيييييية التييييييي تحسيييييييب للسييييييوا ني حيييييييال 

سيييييييية مطالبييييييية بييييييي  م حكومييييييية السيييييييو اني واضييييييياف ا " جمييييييييع الكتيييييييل وا حيييييييزاب السيا اسيييييييتنم  المن يييييييب ".

ولخطواتييييييي  التيييييييي  قييييييي  تأييييييييي  كبيييييييير مييييييي  الجهيييييييا  السياسيييييييية والجما يريييييييية"  مبينيييييييا ا  "السيييييييو اني كيييييييا  

موفقييييييا فييييييي احتيييييييار الييييييوزرا  كيييييين ضييييييم  اخت ا يييييي   ليييييي   كييييييس الحكومييييييا  السييييييابقة التييييييي اسيييييين  اليهييييييا 

ت ييييييييريف ا  مييييييييال ارتكبيييييييي   يخ يييييييييا   ييييييييير كفيييييييي ة فييييييييي ا ارة الوزارا ".و وضيييييييي  الراييييييييي      "حكوميييييييية

خروقيييييييا  قانونيييييييية ا ييييييير  يييييييياب لجيييييييا  المراقبيييييييية وت طييييييييل  ميييييييل مجليييييييس النيييييييواب"  م كييييييي ا ا  "حكوميييييييية 

 السو اني ت   الفر ة ا خيرة للت ير الوضع الحالي ال  ا فضل ".

 ٢٠٢٣لفت  ت يينا  ج ي ة في موازنة     التوج  القانونية النيابية تكيف

 2023اسيييييييتب    اللجنييييييية القانونيييييييية النيابيييييييية  الييييييييوم ا رب يييييييا   حسيييييييم موازنييييييية   وكالييييييية ا نبيييييييا  ال راقيييييييية

خييييينل  سيييييبو ي   فيميييييا  ييييييار   لييييي   مكانيييييية فيييييت  ت يينيييييا  ج يييييي ة فيييييي  ن ييييية قطا ا .وقيييييال  ضيييييو اللجنييييية 

)وا (     " نيييييياد توق ييييييا  ب رسييييييال الموازنيييييية خيييييينل  سييييييبو ي   لكيييييي   لييييييد ليييييييس سييييييهنت ة رائيييييي  المييييييالكي  ليييييي

ت       ا كانيييييييي  نسييييييييخة  ا ييييييييية م ييييييييل    نسييييييييخة موازنيييييييية سييييييييابقة    وزارة التخ طيييييييييط ت مييييييييل  ليهييييييييا حاليييييييييا

ت لموازنيييييية  يييييينش سيييييينوا   وليييييييس فيهييييييا ت يييييييرا   فييييييي سييييييبيل الت جيييييييل بتق يمها".و ضييييييافي "قيييييي م  مقترحييييييا

ت مييييييي  قيييييييانو  اإل ارة الماليييييييية   خييييييي ات بنظييييييير  4تكيييييييو  موازنييييييية متوسيييييييطة ا جيييييييل اسيييييييتنا ات  لييييييي  الميييييييا ة   انييييييييا

ت  نييييي   قيييييرار الموازنييييية"  ا  تبيييييار  التييييي ا يا  والظيييييروف السياسيييييية وا قت يييييا ية  لييييي  تمييييير بهيييييا اليييييبن  سييييينويا

ت مييييي  قبييييييل  ت وتأييييييي ات مييييي  قبييييييل ب ييييي  النيييييواب  لكيييييي   ليييييد ليييييم يتحقييييييق رسيييييميا ميييييييرات الييييي     " نييييياد ترحيبييييييا

ت لييييييييوزارتي التخطيييييييييط  ت و رسييييييييل  كتابييييييييات رسييييييييميا الحكوميييييييية حتيييييييي  ال   ب يييييييي     طييييييييرح الموضييييييييو    نميييييييييا

ت مييييي  قبيييييل النيييييواب لفيييييت  بييييياب  ت  يضيييييا والماليييييية واللجنييييية الماليييييية فيييييي مجليييييس النواب".وتيييييابع    " نييييياد ترحيبيييييا

التوظييييييف فيييييي قطا يييييا  م ينييييية  ومليييييف الت بيييييي  نفسييييي  يحتيييييا  اسيييييتح اش  رجيييييا   ميييييع  مكانيييييية فيييييت  ت يينيييييا  

وزارة ج يييييييي ة خا ييييييية فييييييييي قطيييييييا  التربيييييييية وال ييييييييحة  وكييييييي لد فيييييييي اليييييييييركا  النفطيييييييية الرابحيييييييية".و  لن  

ت ب  يييييي ا  قييييييانو  الموازنيييييية ل ييييييام    جييييييا   لييييييد ب يييييي ما  كيييييي   2023المالييييييية  فييييييي وقيييييي  سييييييابق  البيييييي   ف ليييييييا

اليييييييوزيرة طييييييييف سيييييييامي    مييييييي  ا يييييييم اولوييييييييا  الحكومييييييية الج يييييييي ة واليييييييوزارة تقييييييي يم مييييييييرو  الموازنييييييية 

ا  ا تحا يييييييية و قرار ا.فيميييييييا حييييييي    ضيييييييو مجليييييييس النيييييييواب النائيييييييب حسيييييييي   يييييييرب  الييييييييوم ا رب يييييييا    ولويييييييي

.وقيييييييال  يييييييرب  لوكاليييييييية ا نبيييييييا  ال راقييييييييية )وا (     2023المجليييييييس ضيييييييم  موازنيييييييية ال يييييييام المقبيييييييل  ييييييييام 

ت    " نيييييياد  "الموازنييييية مييييييا زالييييي  بمرحليييييية اإل يييييي ا  لييييي   الحكوميييييية ولييييييم ت يييييل  ليييييي  مجلييييييس النيييييواب"  مبينييييييا

 ".2023 ولوييييييييييييييييييييييييييا  كبييييييييييييييييييييييييييرة مييييييييييييييييييييييييي  الممكييييييييييييييييييييييييي   ضيييييييييييييييييييييييييافتها لموازنييييييييييييييييييييييييية  يييييييييييييييييييييييييام 
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 2023يح   مو   حسم ملف موازنة  الحي ر النائب  ن  

حيييييي    ضييييييو مجلييييييس النييييييواب   يييييين  الحييييييي ر   اليييييييوم ا رب ييييييا   مو يييييي  حسييييييم موازنيييييية  نيييييييوز   السييييييومرية

     "مجلييييييس النييييييواب قييييييرر تم ييييييي  ف ييييييل  التيييييييري ي ب يييييي  السييييييومرية .وقييييييال الحييييييي ر  فييييييي حيييييي يش ليييييية2023

ت    " ييييي ا القيييييرار جيييييا  مييييي   جيييييل  ت جيييييرا  الخنفيييييا  و زمييييية ا نسييييي ا  السياسيييييي"  مبينيييييا ا  كيييييا  ال ميييييل متوقفيييييا

و مس ال ن ييييييا   قييييييرر مجلييييييس النييييييواب  تم ييييييي  الف ييييييل لقييييييواني  المهميييييية  بينهييييييا قييييييانو  الموازنيييييية".تمرييييييير ا

ت( ميييييي  ال سييييييتور  و لييييييد  سييييييتكمال  58التيييييييري ي ال يييييياني يييييييهرات واحيييييي ات  "اسييييييتنا ات  ليييييي   حكييييييام المييييييا ة )  انيييييييا

ار ا  يييييييي ٍ  ميييييييي  المهييييييييام والتيييييييييري ا  النزمة".و ضيييييييياف الحييييييييي ر      "الحكوميييييييية امييييييييا تحييييييييٍ  كبييييييييير وييييييييي 

النجييييياح  وبالتييييييالي  ييييييي تحتييييييا  لتيييييييري ا  مهميييييية  وا  ييييييم  ييييييو  قييييييرار الموازنيييييية لتكييييييو   نيييييياد سييييييهولة فييييييي 

 انجاز المياريع الم طلة".

وبيييييي      "حسييييييم ملييييييف الموازنيييييية ليييييي  يتجيييييياوز الييييييهر الحييييييالي"  م كيييييي ات    "  ضييييييا  البرلمييييييا  ميييييي  جميييييييع 

 الكتل السياسية  ازمة  ل   تمام   ا الملف".

 باإلقالة.. نواب  نح ال ي  يتحركو  ض  المحافظته ي  

  تحيييييرد نيييييواب كييييييف رئييييييس كتلييييية السييييييا ة النيابيييييية  يييييي ن  الكيييييريم  الييييييوم ا رب يييييا    ييييي  السيييييومرية نييييييوز

محافظييييية  ييييينح الييييي ي  تجييييياه اسيييييتجواب المحيييييافظ  فيميييييا  ييييييار  لييييي   نهيييييم سيمضيييييو  بييييي جرا ا   قالتييييي  حيييييال 

ت مييييي  قبيييييل     ييييينح الييييي ي  نيييييواب  ييييي  8ليييييم تكييييي   جاباتييييي  مقن ييييية.وقال الكيييييريم فيييييي حييييي يش      " نييييياد تحركيييييا

  سييييييتجواب المحييييييافظ  سييييييما يل الهلييييييوب  بيييييييأ   يييييي ة ملفييييييا  تت لييييييق بخروقييييييا  فييييييي مييييييياريع المحافظيييييية".

 

 يلييييييول   6وفي و ضيييييياف   نيييييي  "  ا لييييييم تكيييييي  اإلجابييييييا  مقن يييييية فسيييييييتم التحييييييرد ب يييييي  ا نحييييييو  قاليييييية الهلييييييوب".

   يييي  توجيييي  لجميييييع تواقيييييع نيابييييية لسييييحب يييييي  مهيييي   تقيييييي  مرلييييي   يييينح اليييي ي  كيييييف النائييييب  يييي  محافظييييية

م ييييييييطف   الالمحييييييييافظ  سييييييييما يل الهلييييييييوب  فيمييييييييا بييييييييي  تقيييييييي يم طلييييييييب لييييييييرئيس حكوميييييييية ت ييييييييريف ا  ميييييييي

     "المبييييييالغ التييييييي السييييييومرية نيييييييوز ) نيييييي اد( بيييييييأ   يييييي ا الموضييييييو .و كر  مرلييييييي فييييييي حيييييي يش ليييييية الكيييييياظمي

 سيييييييما يل الهليييييييوب منييييييي  تسييييييينم  المن يييييييب  ليييييييم يحييييييي ش فيهيييييييا    ت ييييييييير  الييييييي ي  ييييييينح   يييييييرفها محيييييييافظ

 ييييييير   ي  يييييينح اليييييي بالمحافظيييييية ولييييييم نلمييييييس    يييييييي  منهييييييا"  مبينييييييا    قراراتيييييي  ضيييييي يفة ونحيييييي  كنييييييواب

 ليييييي  راضييييييي  بهيييييي ا الوضييييييع الجييييييار  بالمحافظيييييية ميييييي  تهمييييييي  كبييييييير لمنيييييياطق  ليييييي  حسيييييياب منيييييياطق  خر ".

ت يييييياني ميييييي  فسييييييا    يييييينح اليييييي ي        "محميييييي  كييييييريم البليييييي او    يييييينح اليييييي ي   لييييييد  ي كيييييي  النائييييييب  يييييي 

 استير  في جميع م سساتها الخ مية والتربوية والت ليمية".
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https://www.alsumaria.tv/Entity/1267304981/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B8%D9%85%D9%8A/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/1267304981/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B8%D9%85%D9%8A/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/3172698065/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/3172698065/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/2149013646/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/2149013646/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/2149013646/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/2149013646/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/1795563764/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%8A/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/1795563764/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%8A/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/2149013646/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/2149013646/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86/ar/
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 بينها "خ مة ال لم" .. تحرد نيابي إل ا ة مجمو ة قواني   ل  الحكومة ال راقية

تحيييييرد  اخيييييل مجليييييس النيييييواب إل يييييا ة  رسيييييال كييييييف  كتلييييية فيييييت  النيابيييييية  الييييييوم ا رب يييييا    ييييي  ييييييفق نييييييوز   

قييييييانو  الخ ميييييية اإللزامييييييية  ليييييي  الحكوميييييية   ا ييييييية  ليييييي    ييييييا ة كييييييل القييييييواني  الموجييييييو ة فييييييي البرلمييييييا  اليييييي  

وقييييييال النائييييييب  يييييي  الفييييييت  م ييييييي  الكيييييياظمي لوكاليييييية يييييييفق نيييييييوز      الحكوميييييية الج ييييييي ة إل ييييييا ة  يييييييا تها.

ت فييييييي مجليييييس النييييييواب يجييييي ب   يييييا ة  رسييييييالها  لييييي  الحكوميييييية الج يييييي ة إل ييييييا ة "كيييييل القيييييواني  الموجييييييو ة حالييييييا

 ييييييا تها و رسييييييالها  لييييي  البرلمييييييا  ميييييرة  خيييييير "  مبينييييييا انييييي  "ليييييييس مييييي  الم قييييييول  قيييييرار قييييييانو  وتحميييييييل 

و ضيييييييياف     "قييييييييانو  خ ميييييييية ال لييييييييم )الخ ميييييييية  الحكوميييييييية لمييييييييا لييييييييم تق ميييييييي  ضييييييييم  المنهييييييييا  الييييييييوزار ".

ت  اخيييييييل اإللزامييييييية( يحتييييييو   لييييييي  منحظييييييا  ك يييييييرة اساسيييييييية ويجييييييب م  الجتهييييييا"  م كييييييي ات    " نيييييياد تحركييييييا

مجلييييييس النييييييواب إل ييييييا ة قييييييانو  خ ميييييية ال لييييييم  ليييييي  الحكوميييييية واجييييييرا  ت يييييييير جييييييو ر   لييييييي  وا خيييييي  بنظيييييير 

 ا  تبار ا  با  المالية لتنفي  القانو ".

وكيييييا  مستييييييار ا مييييي  القيييييومي  قاسيييييم ا  رجيييييي قييييي  اقتيييييرح فيييييي وقييييي  سيييييابق مييييي  الييييييوم   جيييييرا  اسيييييتطن  

 يييييام حيييييول المضيييييي فيييييي تييييييريع قيييييانو  خ مييييية ال ليييييم )التجنيييييي  اإللزاميييييي( مييييي    مييييي  ب ييييي       يييييار  للييييير   ال

محاولييييية طرحييييي  فيييييي البرلميييييا  للقيييييرا ة ا ولييييي  ر و   ف يييييال لييييي   ا وسييييياط اليييييي بية والسياسيييييية متباينييييية فيييييي 

ال را .و خفييييييق مجلييييييس النييييييواب ال راقييييييي  يييييييوم ا حيييييي  الماضييييييي  فييييييي  يييييير  ميييييييرو  قييييييانو  خ ميييييية ال لييييييم 

 تجني  اإللزامي( للقرا ة ا ول  خنل جلسة  ق  ا برئاسة محم  الحلبوسي رئيس البرلما .)ال

(   قيييييييير  الحكوميييييييية ال راقييييييييية السييييييييابقة برئاسيييييييية م ييييييييطف  الكيييييييياظمي  "ميييييييي  حيييييييييش 2021 ب  31وفييييييييي )

المبيييييي  " ميييييييرو  قييييييانو  الخ ميييييية ا لزامييييييية  و حالتيييييي   ليييييي  مجلييييييس النييييييواب ال راقي.وت هيييييي  رئيييييييس الييييييوزرا  

م يييييييطف  الكييييييياظمي بييييييي قرار  ييييييي ا القيييييييانو  قبيييييييل انتهيييييييا  الييييييي ورة البرلمانيييييييية الحاليييييييية     الخنفيييييييا   السيييييييابق

السياسييييييية حاليييييي   و   لد.وسييييييبق    ا لنيييييي  لجنيييييية ا ميييييي  واليييييي فا  فييييييي مجلييييييس النييييييواب ال راقييييييي  جا زييييييية 

لمرحلييييية قيييييانو  الخ مييييية ا لزاميييييية فيييييي اليييييبن  إلقيييييراره مييييي  قبيييييل البرلميييييا   و كييييي     ميييييية  ييييي ا القيييييانو  فيييييي ا

الرا نيييييية  و يييييييار   ليييييي      قييييييراره يحتييييييا  اليييييي  "ارا ة وتوافييييييق سياسييييييي".و  لن  وزارة اليييييي فا  فييييييي ال ييييييام 

ارسييييييييييال مسييييييييييو ة قييييييييييانو  التجنييييييييييي  اإللزامييييييييييي  ليييييييييي  يييييييييييور  ال وليييييييييية لت قيقيييييييييي  ميييييييييي  الناحييييييييييية  2020

وقيييييييام   2003القانونييييييية.وكان  الخ ميييييية ال سييييييكرية  لزامييييييية فييييييي ال ييييييرا  حتيييييي   سييييييقاط النظييييييام السييييييابق  ييييييام 

الحيييييياكم الميييييي ني ا مريكييييييي بييييييول بريميييييير بحييييييل الجييييييي  ال راقييييييي السييييييابق و  ييييييا ة  نيييييييا  جييييييي  ج ييييييي  ي تميييييي  

  ل  التطو  وليس التجني  اإللزامي.
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 البرلما  ال راقي يتحرد لبحش "التجاوزا  الكويتية".. و ائقالنائب  امر  ب الجبار 

  لييييييي  النائييييييب  يييييييامر  بييييييي  الجبيييييييار اسييييييما يل  ييييييييوم ال ن يييييييا   جمييييييع تواقييييييييع نيابيييييييية لبحيييييييش  يييييييفق نييييييييوز 

"التجيييييياوزا  الكويتييييييية"  ليييييي  حقييييييو  ال ييييييرا  البحرييييييية.ووقع  ليييييي  الطلييييييب اليييييي   تقيييييي م بيييييي  اسييييييما يل اليييييي  

نائبيييييات.وفي وقييييي  سيييييابق  قيييييال النائيييييب  ييييي  محافظييييية الب يييييرة  يييييامر  بييييي  الجبيييييار   77رئاسييييية مجليييييس النيييييواب 

قامييييي  بحفييييير  بيييييار نفطيييييية قيييييرب مينيييييا  الب يييييرة ضيييييم  الحييييي و  ا قليميييييية لل يييييرا   و وضييييي   نييييي      الكويييييي 

ت  لييييي  وزارتيييييي الييييينفط والخارجيييييية منييييي  تميييييوز  بخ يييييوص "التجييييياوز الكيييييويتي ضيييييم  ميييييياه  2022كتيييييب ابن يييييا

ال ييييييرا  اإلقليمييييييية".كما قييييييال  بيييييي  الجبييييييار  و ييييييو وزييييييير نقييييييل  راقييييييي اسييييييبق   نيييييي  "يييييييو   وجييييييو  من يييييية 

ميييييييل  18ميييييييل بحيييييير  و يييييي  مينييييييا  الب ييييييرة اليييييينفط  5ة كويتييييييية تب يييييي   يييييي  خييييييور الخف يييييية نفطييييييية بحرييييييي

بحيييييير   وتييييييم تح ييييييي  موقييييييع المن يييييية بخطييييييوط الطييييييول وال يييييير " ووق يييييي  الحكوميييييية ال راقييييييية  مييييييع نظيرتهييييييا 

  اتفاقييييييية خييييييور  بيييييي  ي  بهيييييي ف "الت يييييياو  فييييييي تنظيييييييم المنحيييييية البحرييييييية  والمحافظيييييية 2012الكويتييييييية  ييييييام 

   ييييييي    الكويييييييي  2019بحرييييييية فيييييييي المميييييير المنحيييييييي فييييييي منطقييييييية خييييييور  بييييييي  ي".وفييييييي  ليييييي  البيئييييييية ال

خنفهيييييا ميييييع ال يييييرا  و اف ييييي   ييييي  حقهيييييا السييييييا   فيييييي بنيييييا  من ييييية بحريييييية فيييييي ميا هيييييا اإلقليميييييية  و ليييييد ر ا 

 لييييي  احتجيييييا  ال يييييرا  لييييي   مجليييييس ا مييييي  ضييييي  القيييييرار الكيييييويتي وا تبيييييار ب ييييي ا     المن ييييية سيييييت  ر  لييييي  

لبحرييييييية بييييييي  البليييييي ي .ويقول مخت ييييييو     اليييييي ول المتييييييياطئة م ييييييل الكوييييييي  وقبلهييييييا  يييييييرا  ترسيييييييم الحيييييي و  ا

والسيييييي و ية قيييييياموا ب ييييييي ا  خارطيييييية البحيييييير اإلقليمييييييي بييييييا مم المتحيييييي ة  و     مفاوضييييييا  مييييييع ال ييييييرا   بينمييييييا 

ت.  لم يو   ا خير ول اية اليوم الخارطة  سوة به ه ال ول لت ب  م ترفا بها رسميا

 

 ي تلقينا خمسة و و  م  السو اني لت حي  ا وضا  في  يال كمب   النائبة اسما

و ييييييو  ميييييي  رئيييييييس الييييييوزرا   5كيييييييف  النائييييييب اسييييييما  كمييييييب   ا رب ييييييا    يييييي  تلقيهييييييا  الم لوميييييية وكاليييييية 

لت ييييحي  ا وضييييا  فييييي  يال .وقاليييي  كمييييب  فييييي حيييي يش ليييية  الم لوميييية   انيييي  "تييييم اجييييرا  اك يييير ميييي  لقييييا  ميييييع 

 ييييييييال  بكيييييييل ت قي اتييييييي  خا ييييييية ا منيييييييية والخ ميييييييية وت هييييييي  بييييييي  م ت يييييييحي  رئييييييييس اليييييييوزرا  حيييييييول مليييييييف 

ملفيييييييييا  مهمييييييييية ابرز يييييييييا ا مييييييييي  والخييييييييي ما  وبقيييييييييية الملفيييييييييا  ا خر ".واضييييييييياف   ا   5ا وضيييييييييا  فيييييييييي 

"السيييييييو اني ت هييييييي  بطيييييييرح ب ييييييي  الملفيييييييا  الهامييييييية  لييييييي  جييييييي ول ا ميييييييال مجليييييييس اليييييييوزرا  خا ييييييية مليييييييف 

ر ميييييييرو  مجيييييييار   ييييييرب ب قوبيييييية ا سيييييييتراتيجي الت ويضييييييا  لمتضييييييرر  ا ر يييييياب وا سيييييييرا  بحسييييييم م ييييييي

اليييييف  120مييييي  اجيييييل انهيييييا  ازمييييية خ ميييييية كبييييييرة تحا ييييير اك ييييير مييييي   سييييينوا   10المت  ييييير ال ميييييل بييييي  منييييي  

نسمة".واييييييييار  الييييييي  ا  " ييييييييال  بحاجييييييية ماسييييييية لخطيييييييوا  جريئييييييية مييييييي  اجيييييييل م الجييييييية ا وضيييييييا  ال اخليييييييية 

 ضيييييييافة الييييييي  تييييييير   فيييييييي مليييييييف وخا ييييييية فيييييييي مليييييييف ا م ".وييييييييه    ييييييييال  خروقيييييييا  امنيييييييية متكيييييييررة با

 الخ ما  ال   قا  ال  بروز التظا را   ل  م ار ا يهر الماضية.
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 يكيف اخر تطورا  حسم منا ب وزارتي ا  مار والبيئة ال الحي

اكيييييي  النائييييييب  يييييي  تحييييييالف الفييييييت  رفيييييييق ال ييييييالحي  اليييييييوم ا رب ييييييا   ا  اللجييييييا  المخت يييييية  الم لوميييييية وكاليييييية 

الحيييييييزبي  الكييييييير يي  مييييييي  اجيييييييل اختييييييييار مرييييييييحي  ليييييييوزارتي البيئييييييية وا  ميييييييار   مازالييييييي  تتيييييييابع ال ميييييييل ميييييييع

مضييييييييييفا    رئييييييييييس اليييييييييوزرا  محمييييييييي  يييييييييييا  السيييييييييو اني ي ميييييييييل ا   بالوكالييييييييية لحيييييييييي  اختييييييييييار اليييييييييوزرا  

 للوزارتي .

وقيييييال ال ييييييالحي فيييييي حيييييي يش    "اللجيييييا  المخت يييييية مازالييييي  تتييييييابع ميييييع الحييييييزبي  الكييييير يي  ميييييي   جيييييل حسييييييم 

يئيييييية وا  مييييييار"  مييييييييرا  ليييييي     "رئيييييييس الييييييوزرا  محميييييي  السييييييو اني ي مييييييل بالوكاليييييية يخ يييييييا  وزارتييييييي الب

لحييييييي  اختييييييييار اليييييييوزرا  للمنا ب".واضييييييياف     "مجليييييييس اليييييييوزرا  وجييييييي   ييييييي ه اللجنييييييية مييييييي   جيييييييل حلحلييييييية 

ا ميييييييييير بيييييييييييي  الطييييييييييرفي  واختييييييييييييار اليخ ييييييييييييا  حسييييييييييب ا سيييييييييييتحقاقا  الوزارييييييييييية بالنسيييييييييييبة للحيييييييييييزبي  

فييييييي اخيييييي  الييييييوزارتي  سييييييتكو  حسييييييب النقيييييياط التييييييي يمتلكهييييييا كييييييل طييييييرف   وتييييييابع     "ا حقييييييية الكيييييير يي ".

وميييييي   ييييييم يوافييييييق  ليهييييييا رئيييييييس الييييييوزرا  ب يييييي   راسيييييية  اميييييية لليخ ييييييية المريييييييحة للمن ييييييب"  مبينييييييا    

  "حسم وزرا  المن بي  ل  يتأخر اك ر م   لد وسيحسم في اقرب وق ". 

فيييييي وقييييي  سيييييابق انييييي  "   يوجييييي      وكيييييا   ضيييييو ا تحيييييا  اليييييوطني الكر سيييييتاني  يييييياش السيييييورجي قييييي  تحييييي ش

 اتفا   و تباحش مع الحزب ال يمقراطي الكر ستاني بيأ  الوزارتي ".

 

 ي  و ال  ت  يل فقرة  ستورية "م  ية للي ب" نور النائب محم  

وو ةيييييييةف  ضيييييييو مجليييييييس النيييييييواب محمييييييي  نةةيييييييةور   ا رب يييييييا   مجيييييييالس المةحةافةظيييييييةا   الم لومييييييية وكالييييييية 

ت  ليييييي  مراج يييييية ال سييييييتور لت يييييي يل  يييييي ه الفقييييييرة التييييييي و ييييييفها بةأنةهييييييةا حةلةقييييييةة  مةيييييية  حلقييييييا  الفسييييييا    ا يييييييا

 بيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية"الم  ية للييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ب".

وقيييييييال نيييييييور  فيييييييي حيييييييوار اطل ييييييي   ليييييييي   الم لومييييييية    نييييييي  "  يوجييييييي     توجييييييي  فيييييييي البرلميييييييا  لمناقيييييييية 

م انتخابييييييا  مجييييييالس المحافظييييييا "  مبينييييييا   "مييييييا يجيييييير   ييييييو مجيييييير  حيييييي يش فقييييييط و  يوجيييييي     قييييييرار حاسيييييي

ت    تجيييييييير   يييييييي ه ا نتخابييييييييا  نهاييييييييية ال ييييييييام المقبييييييييل فييييييييي حييييييييال تييييييييم  قرار ييييييييا".   بهيييييييي ا اليييييييييأ "  متوق ييييييييا

"مجييييييالس المحافظييييييا  حلقيييييية فار يييييية ليييييييس لهييييييا     ور و ييييييي بيييييياب مةيييييية   بةةييييييةواب الةفةسييييييةا   و ضيييييياف     

ت  لةيييييية  "اتةةخةييييييةا  قييييييةرار بت يييييي يل الة سةتييييييةور  ومةراجة ييييييةة  ةيييييية ه والةتةحةكييييييةم بم ييييييير المةحةافةظييييييةا "   ا ةيييييييةا

 المةييييييييييييةا ة الم  ييييييييييييية للييييييييييييي ب"  م كيييييييييييي ات    "المجييييييييييييالس البل ييييييييييييية ميييييييييييييابهة لمجييييييييييييالس المحافظييييييييييييا ".

 اتخييييييي  مجليييييييس النيييييييواب  ييييييي  ات مييييييي  القيييييييرارا  لته ئييييييية الييييييييار   فيييييييي  2019وفةيييييييةي  ةميييييييةرة تةظةا يييييييةرا  

بييييييييية  لييييييييي  مقييييييييي متها حيييييييييل مجيييييييييالس المةحةافةظيييييييييةا    ةلييييييييية     يةتةولييييييييية  الةبةرلميييييييييةا  اإلييييييييييةراف والمراق

المحيييييييافظي  لحيييييييي   جيييييييرا  ا نتخابيييييييا   وتيييييييم تخوييييييييل المحيييييييافظي    ارة ا ميييييييور الماليييييييية واإل اريييييييية وتسيييييييلم 

  ال مم م  مجلس المحافظة.
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 السياسي وا مني  رئيس الجمهوريةي ضرورة الت او  بي  جميع القو  لتحقيق ا ستقرار

اللطيييييييف جمييييييال ريييييييي   اليييييييوم ا رب ييييييا   ضييييييرورة  كيييييي  رئيييييييس الجمهورييييييية  بيييييي    وكاليييييية ا نبييييييا  ال راقييييييية

 الت ييييياو  المييييييترد بيييييي  جمييييييع القيييييو  والكتيييييل الوطنيييييية لتحقييييييق ا سيييييتقرار السياسيييييي وا منيييييي فيييييي ال يييييرا .

و كيييييير المكتييييييب اإل نمييييييي لرئاسيييييية الجمهورييييييية فييييييي بيييييييا  تلقتيييييي  )وا (ي    "الييييييرئيس ريييييييي  اسييييييتقبل اليييييييوم 

سييييييبق محميييييي  سييييييالم ال بييييييا  اليييييي   قيييييي  م تهانييييييي  وتبريكاتييييييي  فييييييي ق يييييير السيييييينم بب يييييي ا   وزييييييير ال اخلييييييية ا 

 للييييييييييرئيس بمناسييييييييييبة انتخابيييييييييي   و  ييييييييييرب ريييييييييييي  بيييييييييي وره  يييييييييي  يييييييييييكره وتقيييييييييي يره للتهيييييييييياني الطيبيييييييييية".

وقييييييال رئيييييييس الجمهورييييييية  بحسييييييب البيييييييا      "المرحليييييية المقبليييييية تتطلييييييب المزييييييي  ميييييي  التنسيييييييق والت يييييياو  

 سييييييييتقرار السياسييييييييي وا منييييييييي فييييييييي ال ييييييييرا   الميييييييييترد بييييييييي  جميييييييييع القييييييييو  والكتييييييييل الوطنييييييييية لتحقيييييييييق ا

 ومواجهة التح يا  وبما ي زز السلم وا م  للبن ".

 

 ريي  والمالكي ي ك ا   ل  ضرورة ترسيخ ا م  وا ستقرار

 كيييييي  رئيييييييس الجمهورييييييية   بيييييي  اللطيييييييف جمييييييال ريييييييي   و رئيييييييس ائييييييتنف  وليييييية القييييييانو   السييييييومرية نيييييييوز 

  ضييييييرورة ترسيييييييخ ا ميييييي  وا سييييييتقرار.و كر مكتييييييب ريييييييي  فييييييي بيييييييا  نييييييور  المييييييالكي  اليييييييوم ا رب ييييييا    ليييييي

ور  ليييييية السييييييومرية نيييييييوز     ا خييييييير "اسييييييتقبل اليييييييوم  فييييييي ق يييييير السيييييينم بب يييييي ا   رئيييييييس الييييييوزرا  ا سييييييبق 

رئييييييس ائيييييتنف  ولييييية القيييييانو  نيييييور  الميييييالكي الييييي     يييييرب  ييييي  التهييييياني والتبريكيييييا  الييييي  اليييييرئيس بمناسيييييبة 

ت للجمهورية ت ل  النجاح والموفقية في مهام  مل ".انتخاب  رئيسا     متمنيا

وجييييير  خييييينل اللقيييييا  "بحيييييش ا وضييييييا  ال امييييية فيييييي البلييييي   حييييييش تييييييم التأكيييييي   لييييي  ضيييييرورة ترسييييييخ ا ميييييي  

وا سيييييييتقرار  ورص ال ييييييييف الييييييييوطني وال ميييييييل  ليييييييي  تجيييييييياوز ال ييييييي وبا  بحييييييييرص ومسيييييييي ولية  وا  يييييييي ا  

جهييييييي  الحكوميييييية فيييييييي القيييييييام بالمهيييييييام الموكلييييييية لطموحييييييا  المواطني ".و كييييييي  الطرفييييييا    لييييييي  "  مييييييية   يييييييم 

اليهييييييا وتنفييييييي  برنامجهييييييا فييييييي تقيييييي يم  فضييييييل الخيييييي ما  للمييييييواطني  وتحسييييييي  ا وضييييييا  الم ييييييييية والخ مييييييية 

و  ييييييم اإلجييييييرا ا  النزميييييية لتحقيييييييق كييييييل مييييييا ميييييي  يييييييأن  التخفيييييييف  يييييي  كا ييييييل المييييييواط  وا نطيييييين  بالبنييييييا  

 ". ل  مختلف ال    وبما يستحق  ال را  وال راقيو 
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 السو اني يوج  بال ا  ال مل بالت قيق ا مني في المناطق المحررة

 ميييييير القائيييييي  ال ييييييام للقييييييوا  المسييييييلحة  محميييييي  ييييييييا  السييييييو اني  ا رب ييييييا   ب ل ييييييا  ال مييييييل السييييييومرية نيييييييوز  

 بالت قيق ا مني في المناطق المحررة.

قائيييييي  ال ييييييام للقييييييوا  المسييييييلحة محميييييي  و كييييير بيييييييا  مقتضييييييب لييييييوزارة اليييييي فا   ور  ليييييية السييييييومرية نيييييييوز     "ال

 ييا  السو اني  مر بال ا  ال مل بالت قيق ا مني في المناطق المحررة"

 

 

 حكومة  قليم كر ستا  تيكل وف ا وزاريا للتفاو  مع ب  ا 

قييييييرر  حكوميييييية  قليييييييم كر سييييييتا   اليييييييوم ا رب ييييييا   تيييييييكيل وفيييييي  وزار  للتفيييييياو    وكاليييييية ا نبييييييا  ال راقييييييية

 مييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييع ب ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ا .

و كييييييير  حكومييييييية اإلقلييييييييم فيييييييي بييييييييا  تلقتييييييي  )وا (ي    حكومييييييية اقلييييييييم كر سيييييييتا  اجتم ييييييي  الييييييييوم وقيييييييرر  

 تييييييييكيل وفييييييي  وزار  مكيييييييو  مييييييي  وزرا  الماليييييييية والتخطييييييييط وال يييييييروا  الطبي يييييييية  للتفييييييياو  ميييييييع ب ييييييي ا ".

وبينيييييي     "  ييييييم فقيييييييرا  التفيييييياو  مييييييع الحكومييييييية ا تحا ييييييية سييييييتكو  الحيييييييوار  ليييييي  الحقييييييو  ال سيييييييتورية  

  140نهييييييييا  الييييييييوزار  للحكوميييييييية الحالييييييييية اليييييييي    ييييييييو   لييييييييي  مجلييييييييس النييييييييواب ال راقييييييييي  والمييييييييا ة والم

وح ييييييية اإلقلييييييييم مييييييي  الموازنييييييية  ومليييييييف الييييييينفط و ال ييييييياز  وميييييييياركة اإلقلييييييييم فيييييييي الم سسيييييييا  ا تحا يييييييية  

وملييييييف وحقييييييو  البييييييييمركة  فضيييييينت  يييييي  مييييييياريع قييييييواني  )المحكميييييية ا تحا ييييييية  مجلييييييس ا تحييييييا    اليييييينفط 

ت للبيا . وال از(   وفقا
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 اإل ن     تأسيس حزب سياسي خاص بالنسا  في ال را 

ا لنيييييي  رابحيييييية ال ييييييريفي فييييييي محافظيييييية    قييييييار جنييييييوبي ال ييييييرا   اليييييييوم ا رب ييييييا   تأسيييييييس يييييييفق نيييييييوز  

حييييييزب او حركيييييية الفتيييييياة للت يييييييير لخييييييو  ا سييييييتحقاقا  ا نتخابييييييية المقبليييييية فييييييي الييييييبن   كايييييييفة فييييييي الوقيييييي  

 نهيييييا تسييييي   إلي يييييال  كبييييير  ييييي   مييييي  النسيييييا   لييييي  البرلميييييا .و ال يييييريفي متزوجييييية ولييييي يها  ن ييييية  اتييييي   ييييي  

 و    وت ميييييل حالييييييا م رسييييية ميييييا ة الل ييييية اإلنكليزيييييية فيييييي  حييييي   مييييي ارس محافظييييية    قيييييار  وقامييييي  بترجمييييية 

فيييييي  كتيييياب ) قييييوال  تليييير(  لييييي  الل يييية ال ربييييية  لكنيييي  ليييييم يطبييييع ل اييييية ال .ولمييييع اسيييييم م سسيييية الحييييزب الج ييييي 

  وقييييي  تولييييي  من يييييب 2019النيييييياط ا حتجييييياجي خييييينل السييييينوا  ا خييييييرة خا ييييية فيييييي احييييي اش تييييييري  ال يييييام 

وتقيييييول ال يييييريفي  مييييي ير مكتيييييب محيييييافظ    قيييييار  كيييييأول امييييير ة تتيييييول   ييييي ا المن يييييب  لييييي  مسيييييتو  ال يييييرا .

لوكاليييييية يييييييفق نيييييييوز     ")حركيييييية الفتيييييياة للت يييييييير(  ييييييي تيييييييكيل سياسييييييي ميييييي ني ركيزتيييييي  ا ساسييييييية  وييييييية 

المييييييير ة ال راقيييييييية  وتييييييي م  الحركييييييية بم نيييييييية ال ولييييييية  واحتيييييييرام حقيييييييو  اإلنسيييييييا   ومرا ييييييياة المسييييييياواة  ميييييييام 

القيييييييانو  ب ييييييي  النظييييييير  ييييييي  الجييييييينس او الييييييي ي  او ا نتميييييييا  القيييييييومي وا  ني".واضييييييياف   ا  "حركتنيييييييا  يييييييي 

 كيييييييا  مسييييييتقل  يييييي  ال وليييييية و يييييي  منظمييييييا  المجتمييييييع الميييييي ني والمنظمييييييا   ييييييير الحكومييييييية وتمتييييييع بوجييييييو 

 2015لسيييييينة  36ا تبييييييار  قييييييانوني مسييييييتقل  وبمييييييا ينسييييييجم وقييييييانو  ا حييييييزاب والتنظيمييييييا  السياسييييييية رقييييييم 

والتيييييييري ا  ال سييييييتورية ال راقييييييية النافيييييي ة فييييييي الييييييبن "  مييييييييرة  ليييييي     "المسيييييي   الرئيسييييييي للحركيييييية  ييييييو 

  الييييييي خول فيييييييي م تيييييييرد السياسييييييية والميييييييياركة فيهيييييييا  والييييييي   مييييييي   بيييييييرز  ح ا ييييييي  م تيييييييرد ا نتخابيييييييا  الييييييي 

سييييييييكو  لنيييييييا تواجييييييي  فيييييييي   سيييييييوا  بالميييييييياركة ام الرقابييييييية".كما  وضيييييييح   ال ييييييييريفي ا  "  يييييييم المسيييييييا ي 

التيييييييي ترنيييييييو الحركييييييية لتحقيقهيييييييا  يييييييي المواطنييييييية و ال يموقراطيييييييية والم سسيييييييا    وسييييييييا ة القيييييييانو  وال ليييييييم 

 قت ييييييا   والم رفيييييية وتمكييييييي  الميييييير ة ال راقييييييية ميييييي  مواقييييييع السييييييلطة والنفييييييو  لنرتقييييييا  بييييييالواقع السياسييييييي وا

للبليييييي  ميييييي  خيييييينل مجمو يييييية ميييييي  ال وابيييييي  وا  يييييي اف والتييييييي ميييييي  ابرز ييييييا ا  الحركيييييية تُ تبيييييير ميييييييرو ا لكييييييل 

امييييييراة  راقييييييية تيييييي افع  يييييي  حقوقهييييييا المسييييييلوبة   وتيييييي م  باليييييي فا   يييييي  م ييييييال  وتطل ييييييا  المييييييراة وتحقيييييييق 

كييييييية فييييييييي وتاب ييييييي  م سسييييييية الحيييييييزب  و الحركيييييييية  بيييييييالقول ا  "  ميييييييال تسيييييييجيل الحر ال  الييييييية والمسييييييياواة".

المفوضيييييية ال لييييييا المسيييييتقلة لننتخابيييييا  توقفييييي  فيييييي بيييييا س ا مييييير  ب ييييي ما تفاجأنيييييا  نييييي    ابنيييييا لتسيييييجيلها فيييييي 

المفوضيييييية   بانييييي  لييييييس ليييييي الحيييييق بتسيييييجيلها    نهيييييا تييييي خل فيييييي بييييياب ال ن يييييرية  لييييي ا يجيييييب اضيييييافة ا نيييييي  

ع   نيييييي  مييييي  مييييي  الرجيييييال م يييييي"  موضيييييحة   نهيييييا "اضيييييطر  للمباييييييرة بتسيييييجيل الحركييييية بخميييييس نسيييييا  مييييي

ونو ييييييي   ال يييييييريفي  لييييييي     "الحركييييييية تيييييييرف  الكوتيييييييا النسيييييييائية التيييييييي تح يييييييل  ليهيييييييا مييييييي   الرجيييييييال ".

ا حيييييزاب        الميييييير ة التييييييي ت ييييييل  يييييي  طريييييييق الكوتييييييا تكييييييو  مقييييييي ة بمبييييييا س الحييييييزب اليييييي   يو ييييييلها  ليييييي  

ت  ليييييي ا سنسيييييي   جا يييييي  ي   نييييياد  ولكيييييي  حينمييييييا تكييييييو  حركييييية نسييييييوية مخت يييييية  فيييييي   الوضييييييع سييييييكو  مختلفييييييا

إلي يييييال اكبييييير  ييييي   مييييي  النسيييييا   لييييي  القبييييية التييييييري ية   ننيييييا  لييييي  يقيييييي  ب يميييييا  وييييييرف المييييير ة ونزا تهيييييا 

واختتمييييييي  ت يييييييريحها بيييييييالقول    "الحركييييييية اسيييييييتخ م  الطيييييييائر )الفنيقيييييييي( والم يييييييروف  نييييييي   فيييييييي ال ميييييييل".

.ييييييييار ال ييييييرب بطييييييائر )ال نقييييييا ( كييييييي ار لهييييييا  كونيييييي  ييييييينه  ميييييي  الرمييييييا     ييييييا ة تييييييرميم نفسيييييي  ميييييي  ج ي "

 لييييييي      ائيييييييرة يييييييي و  ا حيييييييزاب والكيانيييييييا  السياسييييييييدة فيييييييي المفوضيييييييية ال لييييييييا المسيييييييتقلة لننتخابيييييييا  قييييييي  
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 سياسي بارزي حضور الرئيس ال راقي بم تمر يرم الييخ ب اية "التطبيع"

ر   السياسييييييي ال راقييييييي البييييييارز النائييييييب السييييييابق م ييييييال ا لوسييييييي  اليييييييوم ا رب ييييييا      مييييييياركة ز  يييييييفق نيييييييو

رئيييييييس الجمهورييييييية  بيييييي  اللطيييييييف ريييييييي  فييييييي ميييييي تمر يييييييرم الييييييييخ وجلوسيييييي  مييييييع  سييييييرائيل  ييييييي ب اييييييية 

 التطبيع.

وقيييييال اللوسيييييي  لوكالييييية ييييييفق نييييييوز     "جليييييوس اليييييرئيس ال راقيييييي ميييييع  سيييييرائيل فيييييي مييييي تمر ييييييرم اليييييييخ 

يييييي ل  لييييي    ييييياب ال يييييرا  نحيييييو السييييييا ة واختييييييار رفييييي  الحيييييرب والتطبييييييع ميييييع  سيييييرائيل مييييي   جيييييل السييييينم 

 وا ما  لل را  و موم المنطقة"  م تبرات    "  ا الجلوس  و ب اية التحرر م  الض ط الو ئي".

ورجييييييييي  اللوسيييييييييي    "تييييييييييه  الفتيييييييييرة المقبلييييييييية جلسيييييييييا  ج يييييييييي ة بيييييييييي  مسييييييييي ولي   يييييييييراقيي   خيييييييييري  

ت  لييييييي     " ييييييي ه الجلسيييييييا  سيييييييتكو   ا مييييييية لقضيييييييية السييييييينم والتطبييييييييع كبييييييياقي الييييييي ول و سيييييييرائيل يي "   فتيييييييا

 ال ربية و ول الخليش".

و ييييييا  الييييييرئيس ال راقييييييي  بيييييي  اللطيييييييف جمييييييال ريييييييي   يييييييوم  مييييييس ال ن ييييييا    ليييييي  ب يييييي ا  ب يييييي  مييييييياركت  فييييييي 

اك ييييير مييييي   رفيييييي م ينييييية ييييييرم اليييييييخ الم يييييرية  بحضيييييو COP 27  ميييييال قمييييية ا ميييييم المتحييييي ة للمنيييييا  

    ولة. 130
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 القب   ل  تاجر لل ملة المزيفة في ب  ا 

 

  ليييييي  جهيييييياز ا مييييي  الييييييوطني  اليييييييوم ا رب ييييييا   القييييييب   لييييي  تيييييياجر لل مليييييية المزيفيييييية فييييييي السيييييومرية نيييييييوز  

 ال ا مة ب  ا .

المزيفييييية فيييييي و كييييير   ييييينم الجهييييياز فيييييي بييييييا  مقتضيييييب      "مفيييييارزه تمكنييييي  مييييي  القيييييب   لييييي  تييييياجر لل ملييييية 

 ال ا مة ب  ا ".

 

 ا  رجي ي ك    مية  راسة ميرو  قانو  "خ مة ال لم"

ا  رجييييييي  اليييييييوم ا رب ييييييا    ليييييي   راسيييييية ميييييييرو  حييييييش مستيييييييار ا ميييييي  القييييييومي قاسييييييم    السييييييومرية نيييييييوز

 قانو  "خ مة ال لم" وفق ر ية ا م  القومي ال راقي م  مختلف الجوانب

وقييييييال المكتييييييب اإل نمييييييي لأل رجييييييي فييييييي بيييييييا    ا  ا خييييييير  "تيييييير س ورييييييية  مييييييل حمليييييي   نييييييوا  )قييييييانو  

هيييييييري  لل راسييييييييا  خ مييييييية ال ليييييييم وفييييييييق ر يييييييية ا مييييييي  القييييييييومي ال راقيييييييي(  والتييييييييي  قيمييييييي  فيييييييي مركييييييييز الن

اإلسييييييييتراتيجية التييييييييابع للمستيييييييييارية  بمييييييييياركة ا جهييييييييزة ا منييييييييية والجهييييييييا  ا كا يمييييييييية ومراكييييييييز البحييييييييوش 

وبحسييييييب البيييييييا   اكيييييي  والييييييوزارا  الم نييييييية والقطييييييا  الخيييييياص  ومم ييييييل  يييييي  لجنيييييية ا ميييييي  واليييييي فا  النيابية".

ة والمتخ  ييييييي   وكيييييي لد ا  رجييييييي   ليييييي  "  مييييييية  جييييييرا  النقايييييييا  الموسيييييي ة  ميييييي  قبييييييل الجهييييييا  الم نييييييي

 يييييييراد اليييييير   ال ييييييام ميييييي  خيييييينل  جييييييرا  اسييييييتطن ا  لليييييير    فضيييييين  يييييي   راسيييييية ميييييييرو  القييييييانو  وفييييييق 

ويييييييي    لييييييي  "  ميييييييية  راسييييييية مييييييي   الحاجييييييية   ر يييييييية ا مييييييي  القيييييييومي ال راقيييييييي  مييييييي  مختليييييييف الجوانيييييييب".

ي يييييييا  الماليييييييية للقيييييييانو  وا  ييييييي ا  المتوق ييييييية للييييييييمول بييييييي   ومتطلبيييييييا  مراكيييييييز التييييييي ريب واإلييييييييوا  والتخ 

 المطلوبة   ل  جانب  راسة م   تأ ير  لد  ل  القو  ال املة والجانب المجتم ي".

ويييييييه   الورييييييية نقايييييييا  موسيييييي ة لقييييييانو  خ ميييييية ال لييييييم  ميييييي  قبييييييل المتخ  ييييييي  والم نيييييييي   حيييييييش  جمييييييع 

الميييييياركو   لييييي  ضيييييرورة    تكيييييو   نييييياد  راسييييية موسييييي ة للموضيييييو  ومييييي   تيييييأ يره  لييييي  ا مييييي  القيييييومي 

واختتمييييييي  الوريييييييية بالتو يييييييية ل قييييييي  ور   ميييييييل  خييييييير   مييييييي  اجيييييييل الخيييييييرو    راقيييييييي  وفقيييييييا للبييييييييا .ال 

 بالتو يا  التي ت زز ا م  القومي ال راقي
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ت بتنفي  ميرو  تحويل استخ ام ال از السائل للمركبا  ب  ت م  البنزي   النفطي ماضو  ق ما

 والكاز

 

ت  كييييي  وكييييييل وزارة الييييينفط ليييييي و    ميييييوازي  نييييييوز الت يييييفية والتوزييييييع حامييييي  ييييييونس  ا رب يييييا   المضيييييي قييييي ما

بتنفييييييي  خطييييييوا  الميييييييرو  الييييييوطني لتوسيييييييع مسيييييياحة اسييييييتخ ام وقييييييو  ال يييييياز السييييييائل للمركبييييييا  بيييييي  ت ميييييي  

وقيييييو  البنيييييزي  والكييييياز  مييييي  خييييينل زييييييا ة   ييييي ا  اليييييور  المتخ  ييييية فيييييي ب ييييي ا  والمحافظيييييا  وال ميييييل  لييييي  

خ  ييييييية لن يييييييب منظومييييييية ال ييييييياز السيييييييائل للمركبيييييييا  وفيييييييق  ييييييييراد القطيييييييا  الخييييييياص فيييييييي  نييييييييا  ور  مت

 م ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييايير الجييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييو ة والسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييينمة .

وقيييييال ييييييونس خييييينل زييييييارة تفق يييييية إلحييييي   اليييييور  التخ  يييييية الحكوميييييية الج يييييي ة فيييييي منطقييييية الييييي ورة فيييييي 

تنفييييييي ات   ب يييييي ا   بحسييييييب بيييييييا  لييييييوزارة اليييييينفط تلقتيييييي   مييييييوازي  نيييييييوز      " يييييي ه المتاب يييييية المي انييييييية تييييييأتي

ئيييييب رئييييييس اليييييوزرا  ليييييي و  الطاقييييية وزيييييير الييييينفط حييييييا   بييييي  ال نيييييي خييييينل اجتميييييا  ال ملييييييا  لتوجيهيييييا  نا

 القييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا   ا سيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييبو  الماضيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي".

و ضييييييياف     "ا تميييييييا   ليييييييية تجهييييييييز وقيييييييو  ال ازالسيييييييائل لمركبيييييييا  الميييييييواطني  مييييييي  قبيييييييل اليييييييوزارة خطيييييييوة 

ت    "الجيييييي و   ا قت ييييييا ية تتييييييأت  ميييييي  مهميييييية ت ييييييو   ليييييي  المييييييواط  بالفائيييييي ة ا قت ييييييا ية والبيئييييييية"  موضييييييحا

خييييييينل سييييييي ر تجهييييييييز ال ييييييياز للمركبيييييييا  مقارنييييييية بأسييييييي ار تجهييييييييز وقيييييييو  البنيييييييزي  مميييييييا يقليييييييل مييييييي  نفقيييييييا  

الميييييييواطني   وبالنسيييييييبة للفائييييييي ة الفنيييييييية فييييييي   اليييييييرقم ا وكتييييييياني لوقيييييييو  ال ييييييياز   لييييييي  مييييييي  اليييييييرقم ا وكتييييييياني 

ويقليييييل مييييي  ال طييييين  فييييييي للبنيييييزي  المحسييييي  وبييييي لد   يييييي  ر  ليييييي  محركيييييا  المركبيييييا  ويطييييييل مييييي   مر ييييييا 

المحيييييييرد  وفيميييييييا يخيييييييص الفائييييييي ة البيئيييييييية فييييييي   اسيييييييتخ ام ال ييييييياز كوقيييييييو  للسييييييييارا  يقليييييييل مييييييي  ا نب ا يييييييا  

 والتليييييييييييييييييييييوش البيئيييييييييييييييييييييي الييييييييييييييييييييي   يسيييييييييييييييييييييبب  احتيييييييييييييييييييييرا  البنيييييييييييييييييييييزي  فيييييييييييييييييييييي المحركيييييييييييييييييييييا ".

مييييي  جانبييييي   قيييييال مييييي ير  يييييام ييييييركة ت بئييييية وخييييي ما  ال ييييياز  نميييييار  ليييييي حسيييييي      "اليييييوزارة ت ميييييل  لييييي  

  فيييييي  ييييي ا المييييييرو  اليييييوطني الكبيييييير مييييي  خييييينل زييييييا ة  ييييي   ور  ن يييييب منظومييييية ال ييييياز مييييي   جيييييرا  توسييييي ا

 جييييييل  سييييييتي اب ا  يييييي ا  الكبيييييييرة للمركبييييييا  التييييييي ير ييييييب   ييييييحابها بتن يييييييب المنظوميييييية ب يييييي      قيييييي  قبييييييو ت 

 كبيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرات ميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  قبييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييل المييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييواطني ".

ور  متخ  ييييييية و ييييييييار حسيييييييي    لييييييي     "اليييييييوزارة تييييييي رس  مكانيييييييية  ييييييييراد القطيييييييا  الخييييييياص ب نييييييييا  

بموا ييييييفا  فنييييييية متق ميييييية  ب يييييييراف الييييييوزارة واليييييييركة  وبيييييييروط  ييييييارمة  يييييي فها ضييييييما  التييييييي يل الميييييي  

  وسنمة المستخ مي ".

 

 

 ما ة بينها ميروبا  الطاقة ونو  م  الح ا  21ال را  يحظر استيرا  

  .نير  وزارة التجارة قائمة بالموا  الممنو  استيرا  ا ال  ال را   الفرا  نيوز

وحييييي ر  التجيييييارة مييييي  الت اميييييل ميييييع الميييييوا  المحظيييييورة التيييييي ييييييمل  ميييييوا  ومييييييروبا    ائيييييية بينهيييييا الميييييياه 

الم  نيييييييية ومييييييييروب الطاقييييييية وسالبييييييييرةم وا لبيييييييا  المبسيييييييترة والييييييييس كيييييييريم واليييييييييبس بنو يييييييي  سالبطاطيييييييا 

 وال رةم.
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وطييييييابو  البنييييييا  بكافيييييية با ضييييييافة اليييييي   لييييييد تييييييم حظيييييير مييييييوا  انيييييييائية كييييييالبلود ا نيييييييائي بكافيييييية المقيييييياييس 

   ناف  واليتايكر.

 ويمل  قائمة الممنو ا       سكرية كح ا  الخ مة ال سكرية والخو ة وال ر  ال سكر .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قتل  بة" ارة مجهولة"  ل  قافلة لمقاتلي  موالي  إليرا  بسوريا
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ا رب يييييا   مقييييياتلي  ميييييوالي  إلييييييرا  اسيييييته ف   يييييارة م ييييي ر ا "مجهيييييول"  لييييييل ال ن يييييا    وكيييييا    بيييييو ظبيييييي

قتييييييين كمييييييا  كيييييير المر يييييي  السييييييور  لحقييييييو   15 ليييييي  الحيييييي و  السييييييورية ال راقييييييية  ممييييييا      ليييييي  سييييييقوط 

اإلنسييييييا .وقال المر يييييي     "طيرانييييييا مجهييييييو " اسييييييته ف منت ييييييف ليييييييل ال ن ييييييا  ا رب ييييييا  "ييييييياحنا  تحمييييييل 

ضييييييياف    الق يييييييف تسيييييييبب فيييييييي  سييييييلحة و يييييييهاريش نفيييييييط" فيييييييي رييييييييف البوكميييييييال فيييييييي يييييييير   يييييييير الزور.و 

ور ا  ليييييي  سيييييي ال لوكاليييييية فييييييرانس بييييييرس  قتييييييين. 15"خسييييييائر بيييييييرية فا حيييييية" مييييييييرا  ليييييي  ح يييييييلة تبلييييييغ 

     الهجيييييوم لييييييم يكيييييي  الو ييييييا  المتحيييييي ة  ك ييييي   ناطقيييييية باسيييييم التحييييييالف الييييي ولي المنييييييا   للمتطيييييرفي  بقيييييييا ة

 يييييييارة للجيييييييي  ا ميركيييييييي  و للتحالف.كميييييييا ليييييييم يكييييييي  ب مكيييييييا  المر ييييييي   و مسييييييي ول فيييييييي حيييييييرس الحيييييييي و  

و ضييييياف المر ييييي   الييييي   يتخييييي  مييييي  ال راقيييييية تح يييييي  طبي ييييية الهجيييييوم  و الطيييييرف المسييييي ول  نييييي   لييييي  الفور.

ي "تأكييييي  2011بريطانييييييا مقيييييرا ول يييييي  ييييييبكة واسييييي ة مييييي  الم يييييا ر فيييييي سيييييوريا التيييييي تييييييه  حربيييييا منييييي  ال يييييام 

يييييييخص  ليييييي  ال    ييييييالبيتهم ميييييي  الميليييييييييا  التاب يييييية إليييييييرا   و يييييي   القتليييييي  مرييييييي  لنرتفييييييا   14مقتييييييل 

 لوجو  جرح  ب ضهم في حالة خطرة".

 

 خنيا  ا يية 8ال اخلي اللبناني..   ي   مي " بقبضة ا م 

  لنيييييي  الم يرييييييية ال اميييييية لقييييييو  ا ميييييي  اليييييي اخلي اللبنانييييييية   نهييييييا تمكنيييييي  ميييييي  تنفييييييي  " مليييييييا    ٢٤فييييييرانس 

خنييييييييا  8   سيييييييفر   ييييييي  ر ييييييي  وتح يييييييي  وتوقييييييييف 2022نو يييييييية اسيييييييتباقية  قيقييييييية" خييييييينل  ييييييييف  يييييييام 

تنظيييييييييم " ا يييييييي " اإلر ابي.وقاليييييييي   ر ابييييييييية فييييييييي مختلييييييييف المنيييييييياطق اللبنانييييييييية  ينتمييييييييي   ضييييييييا  ا  ليييييييي  

الم يريييييية  نهيييييا تمكنييييي  مييييي  تنفيييييي  ال ملييييييا   بييييير جهييييياز يييييي بة الم لوميييييا  التيييييابع لهيييييا  موضيييييحة  نييييي  "تبيييييي  

تسيييييييته ف مراكيييييييز  سيييييييكرية و منييييييييية   ملييييييييا   ر ابيةب ييييييي  التحقييييييييق ميييييييع الموقيييييييوفي   تخطييييييييطهم للقييييييييام ب

وتجم ييييييا   ينييييييية وم نييييييية مختلفيييييية".وكا  وزييييييير ال اخلييييييية اللبنيييييياني  بسييييييام المولييييييو   قيييييي    ليييييي  قبييييييل  يييييييام 

وبحسيييييييب البيانيييييييا  الرسيييييييمية  فقييييييي  "بليييييييغ  ييييييي   موقيييييييوفي  ييييييي ه . ييييييي ا ال يييييييام خنييييييييا  ر ابيييييييية  ييييييي  توقييييييييف

  السييييييورية والفلسييييييطينية  ر ابيييييييا  ييييييالبيتهم ميييييي  الجنسييييييية اللبنانييييييية  و خييييييري  ميييييي  الجنسيييييييا 30اليييييييبكا   

كمييييييا تبييييييي  ميييييي  خيييييينل التحقيقييييييا  م هييييييم   نيييييي  .والم ييييييرية"  وقيييييي   حيلييييييوا جمي ييييييا  ليييييي  القضييييييا  المخييييييتص

للييييي  اب  لبنيييييا  "خييييينل توا يييييلهم ميييييع قييييييا ا  التنظييييييم فيييييي الخيييييار  كيييييانوا يطلبيييييو  تسيييييهيل  مييييير خيييييروجهم مييييي 

والقتيييييال فيييييي سيييييوريا  و ال يييييرا   فكيييييانوا ييييييي  و   لييييي  البقيييييا  فيييييي لبنيييييا  ب يييييية تنفيييييي    ميييييال  ر ابيييييية فيييييي   

 كو  الظروف في   ا البل  ق    بح  مواتية ل لد".

 

 

 

 

 م" ال من الس و ية ت مل مع يركة  المية رائ ة ل راسة تمويل ميرو  "نيو

   السيييييي و ية ت مييييييل مييييييع يييييييركة " زار " ال المييييييية  ليييييي   راسيييييية سييييييبل تمويييييييل ميييييييرو  "نيييييييوم"   بلييييييومبيرغ

 ال من .

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9&contentId=1569989
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9&contentId=1569989
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9&contentId=1570029
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9&contentId=1570029
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7+%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9&contentId=1570029
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7+%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9&contentId=1570029
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86&contentId=1570029
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86&contentId=1570029
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ملييييييييار  و ر   500ويجييييييير  بنيييييييا  مييييييييرو  م ينييييييية "نييييييييوم" المسيييييييتقبلية فيييييييي  يييييييحرا  السييييييي و ية بتكلفييييييية 

 وفق خطة طموحة لولي ال ه  الس وي  ا مير محم  ب  سلما .

للوكالييييييية بيييييييأ  الييييييييركة ومقر يييييييا فيييييييي نيوييييييييورد  تسيييييييا   السييييييي و ية فيييييييي تقيييييييييم خييييييييارا   و فيييييييا   م يييييييا ر

 التمويل  بما في  لد مبي ا  ال يو  والطرح ال ام ا ولي المحتمل في البور ة الس و ية.

و كيييييير  الم ييييييا ر التييييييي رفضيييييي  الكيييييييف  يييييي   سييييييمائها     الميييييي او     تييييييزال فييييييي مراحلهييييييا ا وليييييي   ولييييييم 

 نهائية بيأ  حجم  و كيفية التمويل.يتم اتخا  قرارا  

ورفيييييي  متحييييييي ش باسيييييييم " زار " الت لييييييييق  بينمييييييا ليييييييم يييييييير  مم يييييييل "نيييييييوم"  لييييييي  طليييييييب الت لييييييييق  بحسيييييييب 

  "بلومبيرغ".

يوضيييييييع  ييييييي ا التفيييييييوي  ا ستييييييييار  " زار " فيييييييي موقيييييييع رئيسيييييييي للفيييييييوز بأ ميييييييال مسيييييييتقبلية فيييييييي م ينييييييية 

 و ا  البنا  ت قي ا في ال الم."نيوم"  التي ي تبر ا الك يرو  واح ة م   ك ر مير

و" زار " ميييييييي  اليييييييييركا  ال المييييييييية الرائيييييييي ة فييييييييي مجييييييييال ا ستيييييييييارا  المالييييييييية و  ارة ا  ييييييييول  وتيييييييي ير 

 ولييييييية فيييييييي منييييييياطق  مريكيييييييا الييييييييمالية والوسيييييييط  والجنوبيييييييية و وروبيييييييا  26م ينييييييية فيييييييي  41 ملياتهيييييييا مييييييي  

 و سيا و ستراليا.

لسييييييحيمي و ييييييي مواطنيييييية سيييييي و ية  فييييييي من ييييييب رئيييييييس وفييييييي سييييييبتمبر الماضييييييي   ينيييييي  " زار "  سييييييارة ا

مجلييييييس   ارة ا  مييييييال الم ييييييرفية ا سييييييت مارية فييييييي الييييييير  ا وسييييييط ويييييييمال  فريقيييييييا  وقاليييييي  اليييييييركة فييييييي 

بيييييييا  حينهييييييا     مكتييييييب الريييييييا  سيييييييكو  بم ابيييييية المحييييييور اإلقليمييييييي ل مليييييييا  اليييييييركة فييييييي منطقيييييية الييييييير  

  ا وسط ويمال  فريقيا.

  و يييييو  بيييييارة  ييييي  م ينييييية  اليييييية التقنيييييية فيييييي 2017مييييييرو  "نييييييوم ال مييييين  فيييييي و  لنييييي  السييييي و ية  ييييي  

 ال حرا  بمساحة  ائلة.

وقييييييال محميييييي  بيييييي  سييييييلما  فييييييي يوليييييييو    المرحليييييية ا وليييييي  ميييييي  ميييييييرو  "نيييييييوم"  التييييييي تمتيييييي  حتيييييي   ييييييام 

مليييييييييييييار  و ر(   لييييييييييي     ي طييييييييييييي  ييييييييييين و  ا سييييييييييييت مارا   319تريلييييييييييييو    ) 1.2  سيييييييييييتتكلف 2030

  س و   ن ف   ا المبلغ.ال امة ال

ملييييييييار   ل ييييييين و  اسيييييييت مار  ميييييييرتبط بييييييية"نيوم" وتخطيييييييط إلجيييييييرا  طيييييييرح  300كميييييييا خ  ييييييي  المملكييييييية 

 .2024 ام  ولي للميرو  بحلول  ام 
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 تسري  ا  ف.. يركة "ميتا" المالكة لفيسبود تقرر تقليص     موظفيها

لييييييية"فيسبود"  خفييييييي   ييييييي   موظفيهيييييييا بنحيييييييو قيييييييرر  ييييييييركة "ميتيييييييا" ا مريكيييييييية  المالكييييييية  سيييييييكا  نييييييييوز  

 لييييييف موظيييييييف  و بقيييييي   ليييييي  تجميييييييي  التوظيييييييف حتيييييي  الربيييييييع  11%  حيييييييش قييييييرر  تسييييييري   ك ييييييير ميييييي  13

 ا ول م  ال ام المقبل.

المييييييي ير التنفيييييييي   لمجمو ييييييية "ميتيييييييا" المالكييييييية  ميييييييارد زوكربييييييييرغوقالييييييي  تقيييييييارير   نميييييييية قبيييييييل اييييييييام    "

فيييييي المئييييية مييييي  قيمتهيييييا  70" ي تيييييزم اللجيييييو   لييييي   ملييييييا  التسيييييري  ب ييييي ما فقييييي    سيييييهم الييييييركة فيسبودلييييية"

    ا ال ام  مما  جبر ا  ل   يقاف  مليا  التوظيف فيها".

ا وييييييأتي  ليييييد وسيييييط توق يييييا  قاتمييييية بييييييأ  ا  ا  الضييييي يف وزييييييا ة التكييييياليف ال يييييام المقبيييييل بييييييكل كبيييييير  ممييييي

مليييييييار  و ر  ليضيييييياف  ليييييي   ك يييييير ميييييي  ن ييييييف  67سييييييي     ليييييي  تيييييي ا ي قيميييييية  سييييييهم اليييييييركة بحجييييييم يبلييييييغ 

  تريليييييييييييييييييييييييييييييييييييو   و ر خسييييييييييييييييييييييييييييييييييرتها قيميييييييييييييييييييييييييييييييييية ا سييييييييييييييييييييييييييييييييييهم  يييييييييييييييييييييييييييييييييي ا ال ييييييييييييييييييييييييييييييييييام.

وممييييييا يزييييييي  الطييييييي  بليييييية    ا ميييييير يتييييييزام  مييييييع تبيييييياط  نمييييييو "ميتييييييا"  الميييييييا فييييييي مواجهيييييية "تيييييييد تييييييود"  

 ال ييييييييييييييييييييييييييييا   بقييييييييييييييييييييييييييييوة فييييييييييييييييييييييييييييي  ييييييييييييييييييييييييييييالم يييييييييييييييييييييييييييييبكا  التوا ييييييييييييييييييييييييييييل ا جتمييييييييييييييييييييييييييييا ي.

" سيييييييتطال   ف فيسيييييييبود" ا ميركيييييييية     ملييييييييا  التسيييييييري  فيييييييي "وول سيييييييتري  جورنيييييييالو كييييييير   يييييييحيفة "

 الموظفي "  مييرة  ل     "ال ملية ق  تتم   ا ا سبو ".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روسيا تنسحب م  خيرسو .. ما ا يح ش في النقطة ا ستراتيجية 

قواتيييييي  با نسييييييحاب ميييييي  م ينيييييية  ميييييير وزييييييير اليييييي فا  الروسييييييي  سييييييير ي يييييييوي و  ا رب ييييييا     روسيييييييا اليييييييوم 

 خيرسو  في جنوب  وكرانيا  واتخا  مواقع  فا ية  ل  الضفة المقابلة م  نهر  نيبرو.

https://www.alsumaria.tv/Entity/107216/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%20%D8%B2%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%BA/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/107216/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%20%D8%B2%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%BA/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/81455/%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/81455/%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/121233/%D9%88%D9%88%D9%84%20%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AA%20%D8%AC%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%84/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/121233/%D9%88%D9%88%D9%84%20%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AA%20%D8%AC%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%84/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/81455/%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/81455/%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83/ar/
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   نيييييي  "لييييييم ي يييييي  ميييييي  الممكيييييي  تو يييييييل سييييييير ي سييييييوروفكي  وقييييييال القائيييييي  ال ييييييام للقييييييوا  الروسييييييية  الجنييييييرال

فتييييييا  ليييييي   نيييييي  اقتييييييرح " قاميييييية خطييييييوط  فا ييييييية  ليييييي  الضييييييفة اليييييييرقية "   خيرسييييييو  اإلميييييي ا ا   ليييييي  م ينيييييية

 للنهر".

ويم يييييل  ليييييد القيييييرار واحييييي ة مييييي   كبييييير  ملييييييا  ا نسيييييحاب الروسيييييية  وربميييييا يييييييكل نقطييييية تحيييييول فيييييي الحيييييرب 

 فما ا يح ش في خيرسو   التي تقترب ال  م  نهاية يهر ا التاسع..

يجية ميييييي  بييييييي  المنيييييياطق التييييييي ضييييييمتها موسييييييكو     خيرسييييييو  ت تبيييييير ا ك يييييير   مييييييية ميييييي  الناحييييييية ا سييييييترات

تسييييييطر  لييييي  كيييييل مييييي  الطرييييييق البييييير  الوحيييييي  المييييي     لييييي  ييييييب  جزييييييرة القيييييرم  التيييييي انضيييييم   لييييي  روسييييييا 

 .2014في  ام 

قبييييييل  سييييييابيع  قاليييييي  السييييييلطا  ا وكرانييييييية    قواتهييييييا تحا يييييير  ك يييييير ميييييي   لييييييف جنيييييي   روسييييييي فييييييي  قليييييييم 

 خيرسو  مع ايت ا  الم ارد.

 ليييييف نسيييييمة قبيييييل الحيييييرب   نهيييييا "بييييين ت فئييييية و   300  لنييييي  خيرسيييييو   التيييييي كيييييا  يقطنهيييييا قرابييييية  منييييي   ييييييام

  ضا ة ب   انقطا  الكهربا  والمياه    المنطقة المحيطة  وتم تهجير السكا ".

 انسحاب تكتيكي

الجنييييييرال سييييييوروفكي  قييييييال فييييييي قييييييرار ا نسييييييحاب ميييييي  خيرسييييييو ي "سييييييننق   رواح جنو نييييييا والقيييييي رة القتالييييييية 

لوحيييييي اتنا.  بقييييييا  م  ليييييي  الضييييييفة اليمنيييييي  )ال ربييييييية( بيييييين جيييييي و . يمكيييييي  اسييييييتخ ام ب ضييييييهم  ليييييي  جبهييييييا  

  خر ".

وي لييييييق الباحييييييش ال سييييييكر  الروسييييييي   لكسيييييين ر  رتاميييييياتوف   ليييييي   يييييي ه الخطييييييوة  بييييييالقول  خيييييينل ت ييييييريحا  

 لموقع "سكا  نيوز  ربية"ي

 . وكرانيا انسحاب القوا  يي  متوقع وم روس  حت    يق وا في فخ

بيييييييالنظر لخريطييييييية ال ملييييييييا  ا وكرانيييييييية ا خييييييييرة  فقييييييي  كانييييييي  ت ميييييييل وفيييييييق اسيييييييتراتيجية قطيييييييع اإلمييييييي ا ا  

   و  ا تم  اإليارة ل  من   سابيع.الرئيسية    القوا  الروسية

ا نسييييييحاب تكتيكييييييي لوقييييييف نزيييييييف قييييييوة النيييييييرا  المهيييييي رة للحماييييييية  ليييييي  الجانييييييب ال يييييياني للنهيييييير  بخيييييينف    

 كييف ستطمع وت خل تلد المنطقة  و سكريا ستكو  قواتها  مام الم ف ية الروسية.
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