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 (موقع مجلس النواب(..)6.)صمجلس النواب يناقش ثالثة مشروعات قوانين 

 (اء العراقيةوكالة األنب(..)7.)ص المندالوي يوجه طلبا بشأن تثبيت المحاضرين و اإلداريين 

  لبببببة ثكنبببببة عببببببدن يبببببدين وبشبببببده بجبببببو  داعبببببش اإلربببببباب  ع وانهمجلبببببس النبببببواب د.شبببببا نائبببببب رئبببببيس

  األرض عسببببببكرية للجببببببيش العراقبببببب  إبببببب  كركببببببو ا ويطالببببببب ب عبببببباده  نتشببببببار ال ببببببوات المشببببببتركة لمسبببببب

 (مجلس النواب موقع(..)7.)ص ومعالجة الفراغ األمن 

 ع مبببببببببرئبببببببببيس البرلمبببببببببان ي تبببببببببرد علبببببببببة الحكومبببببببببة االتحاديبببببببببة  عبببببببببداد الموا نبببببببببة بالتنسبببببببببي   نائبببببببببب

 (نيو  شف (..)8.)صاإلقلي 

 لرقابيبببببببة رئبببببببيس البرلمببببببباند محارببببببببة الفسببببببباد مرمبببببببة تكامليبببببببة ببببببببين السبببببببلطات التشبببببببريعية وا نائبببببببب

 (نيو  موا ين(..)8.)صوال ضائية

  الجلسبببببببات النيابيبببببببة ت اطبببببببب رئاسبببببببة البرلمبببببببان إلدرا  ثالثبببببببة قبببببببوانين علبببببببة جبببببببدو   عمبببببببا  البببببببدإا 

 (نيو  موا ين(..)9.)صالم بلة

 مبببببببببار ال بببببببببدمات واالعمببببببببار النيابيبببببببببة د مببببببببدا   العا بببببببببمة  طببببببببر  مبببببببببوت  والمحبببببببباإ  واالع لجنببببببببة

 ( نيو  شف (..)9.)صالحكومية مسؤولون

 ( نيو الفرات(..)10.)صمليوناً لرذه الفئة 50النيابية تكشف عن دع  بـ  ال دمات 

 إبببببببب  مرنببببببببد ال  رجبببببببب د اسببببببببترداد االمببببببببوا  المنروبببببببببة بدايببببببببة لنرايببببببببة  جببببببببذوه الفسبببببببباد النائببببببببب  

 (نيو  موا ين(..)10.)صالعرا 

 ديد عببببببببدنان الجحيشبببببببب  د بنببببببببا  توجببببببببه نيبببببببباب  لتعببببببببدي  قببببببببانون الم ببببببببدرات وم تببببببببرد بتشبببببببب النائببببببببب

 (األنباء العراقية وكالة(..)11.)ص الع وبات

 (المعلومة وكالة(..)11.)صوليد السرالن د الفساد يستفح  إ  بذا ال طا  النائب 

 ن عبببببببببم ببببببببدرات العببببببببراقيين.. النائببببببببب رإيبببببببب  ال ببببببببالح د يجببببببببب ابعبببببببباد سببببببببفيره واشببببببببنطن  تتالعببببببببب

 (المعلومة وكالة(..)12.)صال رارات الدا لية

 لعببببببا  محمببببببد ال ببببببيرود يوضببببببح  سببببببباب االعتراضببببببات حببببببو  قببببببانون الشببببببراكة بببببببين قطبببببباع  ا النائببببببب

 (المعلومة وكالة(..)12.)صوال اص
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 (يو ن الفرات(..)13.)صحيدر السالم  د مسا ٍ النراء ملف االداره بالوكالة النائب 

 ينببببببببب ال  روجبببببببب د االبتمببببببببا  بال طببببببببا  التربببببببببوي ودعمببببببببه إبببببببب  م دمببببببببة اولويببببببببات عملنببببببببا  النائبببببببببة 

 (نيو  العرد(..)13.)صالتشريع 

 

 

 

 ألنبببببببباء وكالبببببببة ا(..)14.)صالسبببببببودان  يؤكبببببببد  بميبببببببة تكامببببببب  العمببببببب  ببببببببين الحكومبببببببة ومجلبببببببس النبببببببواب

 (العراقية

 ومرية السببببببب(..)14.)صالسبببببببودان د لبببببببن نسبببببببتمر باالعتمببببببباد علبببببببة البببببببنفط م بببببببدرا رئيسبببببببيا للموا نبببببببة

 (نيو 

 ال ائببببببد  رئببببببيس بيئببببببة الحشببببببد إببببببالح الفيبببببباض د بيئببببببة الحشببببببد الشببببببعب  كيببببببان عسببببببكري يببببببأتمر بببببببأوامر

 (وكالة األنباء العراقية(..)16.)صالعا  

 (السومرية نيو (..)16.)صالعرا  وإنلندا يناقشان ملف الرجره والالجئين 

  (يو السومرية ن(..)17.)صالفسادالعامريد تواجدنا إ  الدولة ل دمة الناس ومحاربة 

 (السومرية نيو (..)17.)صال در يتحدث عن  الحب  إ  تغريده مطولة 

  حكومبببببببببببببة  قلبببببببببببببي  كوردسبببببببببببببتان تبببببببببببببرد علبببببببببببببة اترامبببببببببببببات  بببببببببببببحف ايرانيبببببببببببببة لربببببببببببببا بترريبببببببببببببب

 (شف  نيو (..)18ص.)االسلحة

 (المعلومةوكالة (..)18.)صب اء رؤوس الفساد يثير التساؤالتد اإلقالة والحساب 

  الحكببببببببببببببي د نبببببببببببببببدع  الحكومببببببببببببببة مبببببببببببببببن دون المشبببببببببببببباركة والحكمبببببببببببببببة قريببببببببببببببب مبببببببببببببببن السببببببببببببببيد

 (الفرات نيو (..)19.)صالجميع

  (الفرات نيو (..)19.)صح  االنسداد الكردي يلود إ  االإ 
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 السومرية نيو (20.)صالدا لية ت رر استبدا  قائدي شرطة ديالة وواسط(..) 

  ين مبببببببوا (..)20ص.)ناسبببببببفة إببببببب  ديبببببببالة وكبببببببار لبببببببداعش ويعبببببببال  عببببببببوات  4الحشبببببببد الشبببببببعب  يبببببببدمر

 (نيو 

 

 

 

  شبببببببف(..)21.)صالعبببببببرا  والسبببببببعودية ي فضبببببببان  نتاجرمبببببببا مبببببببن البببببببنفط إببببببب  شبببببببرر تشبببببببرين الثبببببببان  

 (نيو 

 (و الفرات ني(..)22ص.)سنوات الراإدين يحدد مده تسديد قرض شراء دار سكن10ت   لـ 

   حبببببببد الم تبببببببرض الوامليبببببببون دينبببببببار إائبببببببده مبببببببن  33 بيبببببببر اقت ببببببباديد م بببببببرف الراإبببببببدين يستح ببببببب

 (شف  نيو (..)22.)صللسكن
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 يا بببببببببن ال ارجيبببببببة الفلسببببببببطينية تطالبببببببب ببببببببب جراءات دوليبببببببة و مريكيببببببببة إاعلبببببببة لوقببببببببف  ربببببببباب مليشبببببببب

 (..)روسيا اليو (24.)صغفير

 مسببببببؤو  م ببببببري سبببببباب  يكشببببببف لببببببـRT  سبببببببب  ببببببالف االتحبببببباد األوروببببببب  مببببببع م ببببببر إبببببب  قمببببببة

 (..)روسيا اليو (25.)صالمناخ

 

 

   سبببببببكاي26.)ص نبببببببووي  لدولبببببببة  سبببببببيوية.. كارثبببببببة إوكوشبببببببيما تطببببببب  مبببببببن بعيبببببببددعببببببب   ميركببببببب(..) 

 (نيو 

  بريطانيببببببببا تؤكببببببببد موا بببببببببلة دعمرببببببببا ألوكرانيببببببببا و سببببببببببانيا تواإيرببببببببا بدإعببببببببة جديبببببببببده مببببببببن مولبببببببببدات

 (٢٤(..)إرانس 27.)صالكررباء

 الت ارير

 ضبببببببغوط تمبببببببارس علببببببببة السبببببببودان  منا ببببببببب رئاسبببببببة الريئببببببببات المسبببببببت لة ععنببببببببوان جديبببببببد لتنبببببببباإس 

 ك  اال بار((..)28.)صاالح اب

  العال ((..)29.)صالتاي د إ  كربالء العطش ي ت  حتة الن ي 

  لن يبببببب  مبببببب ار  عراقبببببب د لببببببدينا مشببببببرو  ل 300ي ضبببببب  علببببببة البطالببببببة ويحتببببببا  الببببببة عمالببببببة اجنبيببببببة

 المست ب  العراق ((..)30.)صسيجع  الدينار العراق  يتفو  علة الكويت 
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 مشروعات قوانينمجلس النواب يناقش ثالثة 

نبببببباقش مجلببببببس النببببببواب بجلسببببببته الحاديببببببة عشببببببر التبببببب  ع ببببببدت اليببببببو  السبببببببت برئاسببببببة موقببببببع مجلببببببس النببببببواب  

نائببببببببباا ال ببببببببراءه الثانيببببببببة لثالثببببببببة مشببببببببروعات  223السببببببببيد محمببببببببد الحلبوسبببببببب  رئببببببببيس المجلببببببببس وبحضببببببببور 

 .ال بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببوانين

مببببببن ضببببببحايا انفجببببببار وإبببببب  مسببببببتر  الجلسببببببةا قببببببرا مجلببببببس النببببببواب سببببببوره الفاتحببببببة علببببببة ارواد المببببببواطنين 

 .انببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببوب الغبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببا  إببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب  محاإ بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببة السبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببليمانية

و نربببببة المجلببببببس قبببببراءه ت ريببببببر ومناقشببببببة مشبببببرو  قببببببانون الشبببببراكة بببببببين ال طبببببباعين العبببببا  وال بببببباص والم ببببببد  

 مببببببببببببببببببببببببببببببببببن لجنتبببببببببببببببببببببببببببببببببب  االقت بببببببببببببببببببببببببببببببببباد وال ببببببببببببببببببببببببببببببببببناعة والتجبببببببببببببببببببببببببببببببببباره والماليببببببببببببببببببببببببببببببببببة

ئببببببب االو  لببببببرئيس وركبببببب ت مببببببدا الت السببببببيدات والسبببببباده النببببببواب  ببببببال  الجلسببببببة التبببببب  تببببببر س جانبببببببا منرببببببا النا

مجلببببببس النببببببواب محسببببببن المنببببببدالويا علببببببة المطالبببببببة بتعببببببدي  المببببببواد الرابعببببببة وال امسببببببة والتاسببببببعة والعاشببببببره 

والثانيببببببة عشببببببر مببببببن ال ببببببانون بمببببببا ي ببببببد  الم ببببببلحة العليببببببا القت بببببباد البلببببببد والعمالببببببة المحليببببببة عبببببببر تشببببببجيع 

ديببببببة عنببببببد تشببببببريع قببببببانون الشببببببراكة المببببببواطنين للعمبببببب  إبببببب  ال طببببببا  ال بببببباص وااللتبببببب ا  بتببببببأمين ح ببببببوقر  الت اع

بببببببين ال طبببببباعينا وإبببببب  ذات الوقببببببت عبببببببر عببببببدد مببببببن السببببببيدات والسبببببباده عببببببن م بببببباوإر  مببببببن تشببببببريع ال ببببببانون 

باعتبببببباره غيبببببر مالئببببب  ومشبببببجع لل طبببببا  االقت بببببادي إببببب  ال بببببرف البببببرابن وإيبببببه م ببببباوف مبببببن ت بببببويض للنشببببباط 

شببببببري ا إضببببببال عببببببن ان المببببببدا الت االقت ببببببادي ويمببببببنح  ببببببالحيات واسببببببعة لالمببببببين العببببببا  لمجلببببببس الببببببو راء ولل

ضببببببمت م بببببباوف مببببببن التفببببببريط بممتلكببببببات وثببببببروات الدولببببببة وتسببببببريح كبيببببببر للمببببببو فينا اضبببببباإة الببببببة الببببببدعوه 

إلعببببببباده الن بببببببر بمشبببببببرو  ال بببببببانون وت بببببببحيحه بمبببببببا يبببببببتالء  مبببببببع مبببببببباد  الدسبببببببتور والم بببببببلحة االقت بببببببادية 

 .للعبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببرا 

الشببببببراكة بببببببين ال طبببببباعين العببببببا  وال بببببباص  ووجببببببه السببببببيد الببببببرئيس اللجنببببببة النيابيببببببة المعنيببببببة بمشببببببرو  قببببببانون

 .ببببببببالن ر إببببببب  الطلبببببببب النيببببببباب  الم بببببببد  لبببببببرد ال بببببببانون  و المضببببببب  بتشبببببببريعه ألجببببببب  عرضبببببببه علبببببببة الت بببببببويت

( 19وارجببببببا المجلببببببس قببببببراءه ت ريببببببر ومناقشببببببة مشببببببرو  التعببببببدي  الثالببببببث ل ببببببانون كليببببببة االمببببببا  االع بببببب  رقبببببب  )

ي  العببببببال  والبحببببببث العلمبببببب  الببببببة جلسببببببة يببببببو  الم ببببببد  مببببببن لجنتبببببب  االوقبببببباف والعشببببببائر والتعلبببببب 1997لسببببببنة 

 .االثنبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببين الم بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب 

و نجبببببببب  مجلببببببببس النببببببببواب قببببببببراءه ت ريببببببببر ومناقشببببببببة مشببببببببرو  قببببببببانون الريئببببببببة الوطنيببببببببة للرقابببببببببة النوويببببببببة 

واالشبببببببعاعية والكيميائيبببببببة والبايولوجيبببببببة والم بببببببد  مبببببببن لجنتببببببب  ال بببببببحة والبيئبببببببة والتعلبببببببي  العبببببببال  والبحبببببببث 

 .العلمببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب 

السببببببباده النببببببواب  بببببببال  الجلسببببببة التببببببب  تببببببر س جانببببببببا منرببببببا السبببببببيد شبببببببا وان وان بببببببت مبببببببدا الت السببببببيدات و

عببببببببدن نائبببببببب البببببببرئيس علبببببببة المطالببببببببة بمنبببببببع تبببببببدا   ال بببببببالحيات ببببببببين الريئبببببببة الوطنيبببببببة وو اره البيئبببببببة 

وو اره ال بببببحةا والبببببدعوه البببببة تشبببببريع ال بببببانون بمبببببا يسبببببر  إببببب   لببببب  بيئبببببة امنبببببة لسبببببالمة المبببببواطن العراقببببب  

 .راقيبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببة المت   بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببةويسبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببت طب الكفببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببباءات الع

و تببببب  المجلببببببس قببببببراءه ت ريببببببر ومناقشببببببة مشببببببرو  قببببببانون التعببببببدي  الثالببببببث ل ببببببانون تنفيببببببذ مشبببببباريع الببببببري رقبببببب  

 .والم ببببببببببببببببببببببببببببببد  مببببببببببببببببببببببببببببببن لجنببببببببببببببببببببببببببببببة ال راعببببببببببببببببببببببببببببببة والميبببببببببببببببببببببببببببببباه 1971( لسببببببببببببببببببببببببببببببنة 138)

وإببببب  سبببببيا  المناقشبببببات العامبببببةا طالبببببب عبببببدد مبببببن السبببببيدات والسببببباده النبببببواب بالغببببباء المحاضبببببر التببببب  ابرمتربببببا 
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 ة المتعل بببببببة بالمنط بببببببة االقت بببببببادية والمبببببببد السبببببببكك  وا تيبببببببار الش  بببببببيات الكفبببببببؤه إببببببب  اداره الحكومبببببببة السببببببباب

سببببببلطة الطيببببببران المببببببدن  وتعببببببويض منبببببباط  االبببببببوار مببببببن االضببببببرار التبببببب  سببببببببترا شببببببحة الميبببببباه وشببببببمولر  

ا والحببببببد مببببببن م بببببباطر انتشببببببار الم ببببببدرات إبببببب  المجتمببببببع والوقببببببوف بشببببببك  حببببببا   ضببببببد ع ببببببابات 140بالمبببببباده 

ال ببببببا  مببببببن انابيببببببب الن بببببب  لمببببببنعر  مببببببن سببببببرقة المببببببا  العببببببا  والتو ببببببية للحكومببببببة االتحاديببببببة ترريببببببب الببببببنفط 

بمعالجببببببة ا مبببببببة السببببببكن ومطالببببببببة اداره محاإ ببببببة كركبببببببو  بتببببببوإير مببببببباده الببببببنفط االببببببببيض للمببببببواطنين وانرببببببباء 

معانبببببباتر  مببببببن التلبببببببوث النببببببات  عببببببن معمببببببب  اسببببببمنت كركببببببو ا اضببببببباإة الببببببة المطالبببببببة برإبببببببع رواتببببببب البببببببدنيا 

 لمت اعببببببببدين وشببببببببمو  ضببببببببحايا انفجببببببببار منط ببببببببة البنببببببببو  إبببببببب  بغببببببببداد ب ببببببببانون مؤسسببببببببة الشببببببببرداءلشببببببببريحة ا

إبببببب  الموا نببببببة  140مببببببن جانبببببببه دعببببببا السببببببيد شببببببا وان عبببببببدن الببببببة ضببببببروره تضببببببمين ت  ي ببببببات المبببببباده 

 .بعببببببببببببببببببببد تببببببببببببببببببببأ ر ت  ي ببببببببببببببببببببرا إبببببببببببببببببببب  السببببببببببببببببببببنوات الماضببببببببببببببببببببية 2023العامببببببببببببببببببببة للسببببببببببببببببببببنة 

 بعدبا ت رر رإع الجلسة

 

 اإلداريين  و بشأن تثبيت المحاضرين المندالوي يوجه طلبا

لببببببس ا رئببببببيس مجطالببببببب النائببببببب األو  لببببببرئيس مجلببببببس النببببببوابا محسببببببن المنببببببدالوي  وكالببببببة األنببببببباء العراقيببببببة

 البببببببببببببببببببببو راء بتثبيبببببببببببببببببببببت المحاضبببببببببببببببببببببرين واإلداريبببببببببببببببببببببين المتعاقبببببببببببببببببببببدين مبببببببببببببببببببببع و اره التربيبببببببببببببببببببببة.

ألو  االنائبببببببب تا  ن  وذكبببببببر بيبببببببانا للمكتبببببببب اإلعالمببببببب  للمنبببببببدالويا تل بببببببت )وا ( نسببببببب ة منبببببببها اليبببببببو  السبببببببب

لببببببببرئيس مجلبببببببببس النببببببببوابا محسبببببببببن المنببببببببدالويا طالبببببببببب رئببببببببيس مجلبببببببببس الببببببببو راء بتثبيبببببببببت المحاضبببببببببرين 

علبببببببة  ٢٠١٩لسبببببببنة  ٣١٥واإلداريبببببببين المتعاقبببببببدين مبببببببع و اره التربيبببببببةا وإببببببب  قبببببببرار مجلبببببببس البببببببو راء رقببببببب  

  المبببببببببببببال  البببببببببببببدائ ا بمبببببببببببببا يسبببببببببببببر  ذلببببببببببببب  إببببببببببببب   نرببببببببببببباء معانببببببببببببباتر  التببببببببببببب  اسبببببببببببببتمرت لسبببببببببببببنوات .

لمحاضبببببرين اع ممثلببببب  مبببببيبببببان  ن  ببببببذا اإلجبببببراء ات بببببذ مباشبببببره بعبببببد الل ببببباء البببببذي ع بببببده النائبببببب األو  وتبببببابع الب

 واإلداريين إ  بغداد وعمو  محاإ ات العرا ا نراية األسبو  الماض  .

 

ة ثكنة   علنائب رئيس مجلس النواب د.شا هوان عبدن يدين وبشده بجو  داعش اإلرباب

ألرض مس  الكركو ا ويطالب ب عاده  نتشار ال وات المشتركة عسكرية للجيش العراق  إ  

  ومعالجة الفراغ األمن 

هوان إبببببب  بيبببببببان  بببببببادر عنببببببها دان نائبببببببب رئبببببببيس مجلببببببس النبببببببواب العراقببببببب  د.شبببببببا موقببببببع مجلبببببببس النبببببببواب  

نببببببببة وبشببببببببده بجببببببببو  داعببببببببش اإلرببببببببباب  الببببببببذي  سببببببببتردف ثك 19 11 2022عبببببببببدن  حمببببببببد اليببببببببو  السبببببببببت 

دى  لببببببة إببببب  منط ببببببة جبببببيمن قببببببرب ناحيبببببة قبببببره بنجيببببببر شبببببما  محاإ ببببببة كركبببببو  و  عسبببببكرية للجبببببيش العراقبببببب 

ا نببببب  إببببب  كركبببببو مبببببن الجنبببببودا إيمبببببا  شبببببار سبببببيادته  لبببببة ت  بببببير الحكومبببببة إببببب   داره الملبببببف األم 4 ستشبببببراد 

اغ لجببببببة الفببببببروطالببببببب ب عبببببباده  نتشببببببار ال ببببببوات المشببببببتركة إبببببب  المنبببببباط  الر ببببببوه لمسبببببب  األرض وضببببببروره معا

ار إببببببب  اإلسبببببببت ر   اإلجبببببببراءات األمنيبببببببة لمنبببببببع ال روقبببببببات المسبببببببتمره وتثبيبببببببت دعبببببببائ األمنببببببب ا ومراجعبببببببة ت يبببببببي

 عمو  المحاإ ة.
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 ي ع اإلقلي  منائب رئيس البرلمان ي ترد علة الحكومة االتحادية  عداد الموا نة بالتنس

 

 ديمببببببه ت علببببببن شببببببا وان عبببببببدن نائببببببب رئببببببيس مجلببببببس النببببببواب العراقبببببب ا يببببببو  السبببببببتا عببببببن شببببببف  نيببببببو   

د إبببببب   عبببببببدا م ترحببببببا  لببببببة الحكومبببببببة االتحاديببببببة يتضبببببببمن التعبببببباون والتنسبببببببي  مببببببع حكومبببببببة  قلببببببي  كوردسبببببببتان

 الموا نة المالية العامة للبالد للسنة الحالية.

  إببببب  نبببببة مبببببا ح بببببوقبببببا  عببببببدن إببببب  ت بببببريح لل بببببحفيين مبببببن دا ببببب  مبنبببببة المجلبببببس  نأمببببب   ال  يتكبببببرر بالموا 

  قبببببببانون م ترحبببببببا  لبببببببة الحكومبببببببة ببببببببأن يبببببببت   عبببببببداد مشبببببببرو السبببببببنوات السببببببباب ة ا مردإبببببببا ببببببببال و   وجرنبببببببا

ا بببببب  موا نببببببة دالموا نببببببة بالتعبببببباون مببببببع حكومببببببة اقلببببببي  كوردسببببببتان مببببببن  جبببببب  الت ليبببببب  مببببببن ال الإببببببات حببببببو  ال

  البرلمان  ثناء تمرير قانونرا .

تئناف سببببببتان السببببببان الحكومببببببة االتحاديببببببة جبببببباب ه وحببببببددت اللجنببببببة المفاوضببببببة وتنت ببببببر قببببببدو  وإببببببد  قلببببببي  كورد

 حوارات من  ج  ح  ال الإات وال ضايا العال ة بين  ربي  وبغداد.ال

 

 

رقابية وال نائب رئيس البرلماند محاربة الفساد مرمة تكاملية بين السلطات التشريعية

 وال ضائية

ببببببين  ة تكامليبببببة كبببببد نائبببببب رئبببببيس مجلبببببس النبببببواب شبببببا وان عببببببدنا  ن محارببببببة الفسببببباد مرمببببب  مبببببوا ين نيبببببو 

 التشبببببببببببببببببببببببببببببريعية والرقابيبببببببببببببببببببببببببببببة وال ضبببببببببببببببببببببببببببببائية واال بببببببببببببببببببببببببببببرى المعنيبببببببببببببببببببببببببببببة.السبببببببببببببببببببببببببببببلطات 

ريعية لطة التشببببببوقببببببا  عبببببببدن  ببببببال  رئاسببببببته لجلسببببببة اليببببببو ا  ن محاربببببببة الفسبببببباد مرمببببببة تكامليببببببة بببببببين السبببببب

 والرقابية والسلطة ال ضائية بالتعاون مع الجرات المعنية إ  الحكومة .
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 لم بلةالجلسات اما  ثة قوانين علة جدو   عالدإا  النيابية ت اطب رئاسة البرلمان إلدرا  ثال

الثبببببببة إلدرا  ث قبببببببررت لجنبببببببة األمبببببببن والبببببببدإا  النيابيبببببببةا السببببببببتا م اطببببببببة رئاسبببببببة البرلمبببببببان  مبببببببوا ين نيبببببببو 

  بيببببببببان إببببببببقبببببببوانين علببببببببة جببببببببدو   عمببببببببا  الجلسببببببببات الم بلببببببببة.وذكرت البببببببدائره اإلعالميببببببببة لمجلببببببببس النببببببببواب 

ب نببببببببايف الببببببببدإا  ع ببببببببدت اجتماعببببببببا برئاسببببببببة النائببببببببتل ببببببببت موا ين نيو  نسبببببببب ة منببببببببها  ن  لجنببببببببة األمببببببببن و

لبببببببة الشببببببمري عضبببببببو اللجنبببببببة وحضبببببببور عببببببدد مبببببببن اعضبببببببائرا يبببببببو  السبببببببت لمناقشبببببببة المواضبببببببيع المدرجبببببببة ع

 ا مبببببببن البببببببوطنجبببببببدو   عمالرا .و ضببببببباإتا  نبببببببه ت   بببببببال  االجتمبببببببا  مناقشبببببببة مشبببببببروعات قبببببببوانين ) جربببببببا  األ

 ة المجلببببببببسسببببببببب البيببببببببانا م اطبببببببببة رئاسببببببببوجرببببببببا  الم ببببببببابراتا وجببببببببرائ  المعلوماتيببببببببة( .وقررت اللجنببببببببة بح

ن جبببببببدو  بغيبببببببة ادرا  مشبببببببرو  قبببببببانون )جبببببببرائ  المعلوماتيبببببببة( ومشبببببببرو  قبببببببانون )جربببببببا  الم بببببببابرات( ضبببببببم

 ا  األمبببببببناعمببببببا  جلسببببببات مجلبببببببس النببببببواب ال ادمبببببببة بالسببببببرعة الممكنببببببة.وبحثت اللجنبببببببة مشببببببرو  قبببببببانون جربببببب

ة رئببببببيس األمببببببن الببببببوطن  البببببب حيببببببث تبببببب  قراءتببببببه دا بببببب  اللجنببببببة.وقررت اللجنببببببة رإببببببع مشببببببرو  قببببببانون جرببببببا 

 .المجلببببببببس ونائبيببببببببه لغببببببببرض  دراجببببببببه إبببببببب  جلسببببببببات المجلببببببببس الم بلببببببببة مببببببببن  جبببببببب  قراءتببببببببة قببببببببراءه  ولببببببببة

بيبببببببة يبببببببة النياو و بببببببت اللجنبببببببة بالوقبببببببت ذاتبببببببه علبببببببة ضبببببببروره  ن يبببببببت  مناقشبببببببة ال بببببببوانين مبببببببع اللجنبببببببة ال انون

لشبببببببؤون  العليبببببببا لل بببببببرو  ب بببببببيغة نرائيبببببببة.وعلة  بببببببعيد مت ببببببب  قبببببببررت اللجنبببببببة استضببببببباإة الريئبببببببة الوطنيبببببببة

 الم درات والمؤثرات الع لية إ  وقت الح  تحدده اللجنة.

 العمارد مدا   العا مة  طر  موت  والمحاإ  واال دمات واالعمار النيابية لجنة 

 الحكومية مسؤولون

   مبببببوت  مبببببعو بببببفت لجنبببببة ال بببببدمات واالعمبببببار النيابيبببببةا طبببببر  مبببببدا   العا بببببمة بأنربببببا  طبببببرشبببببف  نيبببببو    

و اره وإسببببببباد وتلكبببببببؤ ب نجبببببببا  المشببببببباريع إببببببب  ببببببببذا المجبببببببا ا إيمبببببببا حملبببببببت محببببببباإ  بغبببببببداد وجبببببببود شببببببببرات 

عمببببببار مات واإلاالعمببببببار واإلسببببببكان المسببببببؤولية عببببببن الوضببببببع الحببببببال  لتلبببببب  المببببببدا  .وقا  رئببببببيس لجنببببببة ال ببببببد

وحضبببببببره  النيابيببببببة محمبببببببا  ليبببببب   بببببببال  مببببببؤتمر  بببببببحف  ع ببببببده بمبنبببببببة البرلمببببببان بمشببببببباركة  عضبببببباء اللجنبببببببة

لنيابيبببببة إلعمبببببار انيبببببو   ن  بواببببببات بغبببببداد تعبببببان  مبببببن مشببببباك  كثيبببببره ولجنبببببة ال بببببدمات وا مراسببببب  وكالبببببة شبببببف 

   و جببببببراءلرببببببا ر ي واضببببببح بموجببببببب الدسببببببتور وال ببببببانون ومببببببن  ببببببال  العمبببببب  النيبببببباب  تمببببببت  يبببببباره المببببببدا 

  بببببببذه ل ببببببدمات إبببببباجببببببوالت ميدانيببببببة ول بببببباء بببببببالمعنيينا اال ان بنببببببا  تلكببببببؤا وإشببببببال واضببببببحا بالعمبببببب  وت ببببببدي  

عمبببببب ا د  إبببببب  الات .و ضبببببباف  نببببببه  وعلببببببة الببببببرغ  مببببببن الت  ي ببببببات الماليببببببة الفلكيببببببةا ال يوجببببببد  ي ت ببببببالبواب

متفبببببب   منيببببببة الوان بنببببببا  شبببببببرات إسبببببباد إبببببب  مشبببببباريع بوابببببببات بغببببببداد ولبببببب  يببببببت  العمبببببب  بموجببببببب التوقيتببببببات ال

وت لمببببباادا طبببببر  عليرا .وتبببببابع رئبببببيس لجنبببببة ال بببببدمات النيابيبببببة  ن  اللجنبببببة  طل بببببت علبببببة طبببببر  بواببببببات بغبببببد

ه لوجببببببببببود مشبببببببببباك  وحببببببببببوادث للمببببببببببواطنينا وال يجببببببببببو  ان تكببببببببببون بوابببببببببببات بغببببببببببداد العا ببببببببببمة والحضببببببببببار

لجنبببببة ولمعنيبببببةا ابكذا .و كبببببد النائبببببب محمبببببا  ليببببب   ال يوجبببببد  ي تنسبببببي  مسبببببب  ببببببين محببببباإ  بغبببببداد والجربببببات 

بببببب  محبببببباإ  بغببببببداد مسببببببؤولية التلكببببببؤ إبببببب  المشبببببباريعا وعببببببد  مراقبببببببة    حمببببببلعمبببببب ا وناال ببببببدمات النيابيببببببة تحم 

ات نبببببببة ال بببببببدم يضبببببببا مبببببببدير الطبببببببر  والجسبببببببور إببببببب  و اره األعمبببببببار واإلسبببببببكان المسبببببببؤولية ا مبينببببببباً  ن  لج

اللجنببببببة  النيابيببببببة بحثببببببت مببببببع رئببببببيس مجلببببببس النببببببواب محمببببببد الحلبوسبببببب  بببببببذا الملببببببف و كببببببدنا عبببببببر تو ببببببيات

  غبببببببداد التبببببببسبببببببحب العمببببببب  والمشببببببباريع مبببببببن الشبببببببركات المتلكئبببببببة بالعم  .وتعبببببببان  طريببببببب  مبببببببدا   العا بببببببمة ب

ث مميتبببببببة تربطربببببببا بالمحاإ ببببببباتا مبببببببن تلكبببببببؤ العمببببببب  بتطويرببببببببا او  عببببببباده تأبيلربببببببا إببببببب   ببببببب  تسبببببببجي  حبببببببواد

 باستمرار ي ع ضحيترا المواطن.
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 مليوناً لرذه الفئة 50ال دمات النيابية تكشف عن دع  بـ 

دينبببببار ال بببببحاب  مليبببببون 50كشبببببفت لجنبببببة ال بببببدمات النيابيبببببةا اليبببببو  السببببببتا عبببببن دعببببب  ب يمبببببة   الفبببببرات نيبببببو 

  التجاو ات علة األراض .

شببببببباريع وقبببببببا  نائبببببببب رئبببببببيس اللجنبببببببة بببببببباقر السببببببباعدي ا  ن  اللجنبببببببة تشبببببببرف علبببببببة بنببببببباء مجموعبببببببة مبببببببن الم

 السكنية إ  محاإ ات النجف االشرف وبغداد .

 بببببببحاب ألو ضببببببباف ان  االشبببببببرر الم بلبببببببة ستشبببببببرد ت بببببببدما كبيبببببببرا باالنجبببببببا  والعمببببببب  وسبببببببيكون بنبببببببا  دعببببببب  

طببببببر  علببببببة مليونببببببا وسببببببيكون بنببببببا  تغييببببببرات كبيببببببره ت ٥٠يببببببة بم ببببببدار التجبببببباو ات عبببببببر ت  ببببببيص منحببببببة مال

 بذا الجانب .

 را إ  الع ساد د استرداد االموا  المنروبة بداية لنراية  جذوه الفال  رج  مرند النائب

ة بدايببببببة   المنروببببببب كببببببد النائببببببب عببببببن اإلطببببببار التنسببببببي  ا مرنببببببد ال  رجبببببب ا  ن اسببببببترداد االمببببببوا  مببببببوا ين نيببببببو 

 الفسبببببببببببببببببببببببببببباد ومحاسببببببببببببببببببببببببببببببة سببببببببببببببببببببببببببببرا  قبببببببببببببببببببببببببببببوت الشبببببببببببببببببببببببببببببعب.لنرايببببببببببببببببببببببببببببة جبببببببببببببببببببببببببببببذوه 

 

لين وقببببببببا  ال  رجبببببببب  إبببببببب  بيببببببببان ا  ن  عمليببببببببة اسببببببببترداد االمببببببببوا  المنروبببببببببة مببببببببن قببببببببب  بعببببببببض المسببببببببؤو

اد مببببببن الفسبببببب الحكبببببوميين تمثبببببب   طبببببوه إبببببب  االتجبببببباه ال بببببحيح لتغييببببببر المسببببببارات ال اطئبببببة مببببببن اجبببببب  ال بببببالص

حكومبببببببة ببببببببب  بعبببببببض العببببببباملين والفاسبببببببدينا مشبببببببيراً البببببببة  ن السبببببببرقات التببببببب  ك شبببببببف عنربببببببا مبببببببو راً مبببببببن ق

لسببببببودان  الكببببببا م  تكشببببببف حجبببببب  الببببببدمار الببببببذي حبببببب  بمؤسسببببببات الدولببببببة داعيبببببباً إبببببب  الوقببببببت ذاتببببببه حكومببببببة ا

 لمحاسبببببببببببببببة كاإببببببببببببببة المتببببببببببببببورطين واسببببببببببببببترداد االمببببببببببببببوا  المنروبببببببببببببببة وإبببببببببببببب  الطببببببببببببببر  ال انونيببببببببببببببة .

 

اد تردو ضببببببباف البيبببببببانا  ن  ال ضببببببباء العراقببببببب  يجبببببببب  ن يت بببببببذ مواقبببببببف  كثبببببببر مسبببببببؤولية إببببببب  مسبببببببالة اسبببببببب

اتبببببه  ن الوقبببببت ذ االمبببببوا  المنروببببببة وم بببببادره  مبببببال  كاإبببببة الجربببببات المتورطبببببة إببببب  ببببببذا الملبببببفا مضبببببيفاً إببببب 

ا الببببببة المالح ببببببات ال انونيببببببة يجببببببب  ن تكببببببون علببببببة مسببببببتوى عببببببال  بمببببببا إبببببب  ذلبببببب  الشبببببب وص الببببببذين بربببببببو

 ال ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببار  .

 

 ببببببادية اقت و شببببببار الببببببة  ن  بنببببببا  جرببببببات م ربببببببة مببببببن الكببببببا م  وحاشببببببيته بالعمبببببب  علببببببة تأسببببببيس ماإيببببببات

اشببببببرا ة التبببببب  عا ببببببذت علببببببة عات رببببببا سببببببرقة الماليببببببين مببببببن الببببببدوالرات مببببببن  ببببببال  اسببببببتغال  الفتببببببره االنت اليبببببب

ملبببببت عش  بببببيات  العبببببرا  مبببببؤ راا مردإببببباً ان االيبببببا  الم بلبببببة ستشبببببرد كشبببببف الم يبببببد مبببببن ملفبببببات الفسببببباد لبببببدى

 إ  كابينة حكومة ت ريف االعما  .
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  لع وباتاتشديد وم ترد ب قانون الم دراتتوجه نياب  لتعدي  الجحيش  د بنا  النائب عدنان 

 50تا جمبببببع ليبببببو  السببببببا كبببببد النائبببببب عبببببن كتلبببببة السبببببياده النيابيبببببة عبببببدنان الجحيشببببب ا   وكالبببببة األنبببببباء العراقيبببببة

إة مببببببواد قانونيببببببة ب ضببببببا 2017لسببببببنة  50توقيعببببببا نيابيببببببا لتعببببببدي  قببببببانون الم ببببببدرات والمببببببؤثرات الع ليببببببة رقبببببب  

لجميببببببع  قانونيببببببة   ببببببرىا إيمببببببا لفببببببت  لببببببة  ن بنببببببا  م ترحبببببباً يتضببببببمن اجببببببراء إحببببببص طببببببب رادعببببببة وإ ببببببرات 

 المبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببو فين والطلببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببة والمت بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببدمين للتعيبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببين.

ب لبببببس النبببببواوقبببببا  النائبببببب عبببببن كتلبببببة السبببببياده النيابيبببببة عبببببدنان الجحيشببببب  إببببب  مبببببؤتمر  بببببحف  ع بببببده إببببب  مج

 ا ببببببببة إبببببببب   ببببببببفوفوحضببببببببره مراسبببببببب  )وا (ا  ن   ببببببببابره الم ببببببببدرات تتواجببببببببد إبببببببب  كاإببببببببة المحاإ ببببببببات و 

ولحفببببب   ل انونيبببببةالشبببببباب ولربببببا تبببببأثير كبببببارث  علبببببة ال بببببحة والمجتمبببببع وانطالقبببببا مبببببن المسبببببؤولية الشبببببرعية وا

انونيببببببة قة إ ببببببرات ارواد شبببببببابنا وامببببببن العببببببرا  ن تببببببرد تعببببببدي  قببببببانون الم ببببببدرات والمببببببؤثرات الع ليببببببة و ضبببببباإ

 تشببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببدد الع وبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببات بحببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب  المتبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببباجرين والمربببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببربين .

ل ببببببباص م ترحبببببببا يتضبببببببمن إحبببببببص كاإبببببببة المبببببببو فين إببببببب  ال طببببببباعين العبببببببا  وا و ضبببببببافا  ن  بنالببببببب  تعبببببببديال

جامعبببببببببات والبببببببببدرجات الو يفيبببببببببة العامبببببببببة وال ا بببببببببة والطلببببببببببة إببببببببب  المبببببببببدارس المتوسبببببببببطة واالعداديبببببببببة وال

بببببببب  قثناء مبببببببن والمت بببببببدمين للتعيبببببببين مبببببببن منتسبببببببب  و ارتببببببب  الدا ليبببببببة والبببببببدإا  ولكاإبببببببة الفئبببببببات ودون اسبببببببت

تمسببببببكات ري كبببببب  سببببببنة ومببببببنحر  بطاقببببببة إحببببببص تعتبببببببر جبببببب ءا مببببببن المساللجببببببان الطبيببببببة الم ت ببببببة وبشببببببك  دو

 الرسببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببمية .

مببببببن رئببببببيس  توقيعببببببا نيابيببببببا لتعببببببدي  ال ببببببانون وتوجيببببببه 50و كببببببد الجحيشبببببب ا  نببببببه  ح ببببببلنا علببببببة اكثببببببر مببببببن 

 مجلس النواب الحالته الة اللجنة ال انونية .

 السرالن د الفساد يستفح  إ  بذا ال طا النائب وليد 

شببببببرد ه الفسبببببباد تاكببببببد النائببببببب عببببببن االطببببببار التنسببببببي   وليببببببد السببببببرالن  االسبببببببتا ان  ببببببابر المعلومببببببة وكالببببببة 

ة لبببببإيمبببببا اشبببببار ا اسبببببتفحاال إببببب  ال طبببببا  ال بببببدم  علبببببة مبببببدار الحكومبببببات المتعاقببببببة طيلبببببة السبببببنوات الماضبببببيةا

  السبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببودان  عبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببا   علبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببة وضبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببع حبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببدا لربببببببببببببببببببببببببببببببببببببببا.

نا عبببببن  ت ببببب  شبببببأ طبببببرا كبيبببببرا وال وقبببببا  السبببببرالن  إببببب  ت بببببريح لوكالبببببة  المعلومبببببة ا ان   إبببببة الفسببببباد تشبببببك 

رمتربببببا سياسبببببية ب طبببببر االربببببباب كونربببببا تبببببؤثر سبببببلبا علبببببة معيشبببببة المبببببواطن إضبببببال عبببببن االسببببباء البببببة العمليبببببة ال

  إببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب  العبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببرا  .

يببببببه لببببببف حبببببدد إواضبببببافا ان   رئبببببيس الببببببو راء محمبببببد شببببببيا  السبببببودان  لديببببببه برنبببببام  اعبببببده سببببببلفا قبببببب  التكي

  ده .مبببببة الجديبببببا الفسببببباد التببببب  تشبببببك  تحبببببديا كبيبببببر للحكوالكثيبببببر مبببببن مبببببواطن ال لببببب  ووضبببببع رببببببن عينبببببه قضببببباي

د ببببببة الفسبببببباواشبببببار البببببة انبببببه  علبببببة جميببببببع ال بببببوى السياسبببببية والشبببببعبية دعببببب   طببببببوات رئبببببيس البببببو راء محار

 ومالح ة المفسدين وبعيدا عن ك  المسميات .
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 ل راراتاطن عن د يجب ابعاد سفيره واشنال الح النائب رإي  تتالعب بم درات العراقيين.. 

 الدا لية

الواليبببببببات  اترببببببب  النائبببببببب عبببببببن تحبببببببالف الفبببببببتح رإيببببببب  ال بببببببالح ا اليبببببببو  السببببببببتا سبببببببفيرهالمعلومبببببببة  وكالبببببببة 

ن التببببببد   بعادبببببببا عببببببالمتحببببببده االمريكيببببببة بالتالعببببببب إبببببب  م ببببببدرات الشببببببعب العراقبببببب ا دعيببببببا الحكومببببببة الجديببببببده أل

فيره واشبببببببنطن عبثببببببت إببببببب  قببببببا  ال بببببببالح  إبببببب  حبببببببديث  ن  سببببببو بببببببال رارات التبببببب  ت بببببببص الببببببدا   العراقببببببب .

ا  ن م ببببببببدرات الشببببببببعب العراقبببببببب  ببببببببباكثر مببببببببن مناسبببببببببة عبببببببببر تببببببببد لرا إبببببببب  ال ببببببببرارات السياسببببببببية ا مضببببببببيف

مبببببببا افا  ن   اسبببببببتمرار تأثيرببببببببا علبببببببة ال بببببببرارات السياسبببببببية سببببببببب العديبببببببد مبببببببن المشببببببباك  و اال مات .و ضببببببب

قيبببببة إبببببب  ت العرال ببببببراراتمارسبببببه سبببببفيره  مريكببببببا يمثببببب  االيبببببباد ال فيبببببة التبببببب  عملبببببت علببببببة تغييبببببر العديببببببد مبببببن ا

ذه ابعببببببباد بببببببب الكثيبببببببر مبببببببن المناسببببببببات .وتابعد  لبببببببن يح ببببببب  العبببببببرا  علبببببببة االسبببببببت رار التبببببببا  اال إببببببب  حالبببببببة

ء رار انربببببباالسببببببفيره وغيربببببببا عببببببن التببببببد   إبببببب  الشببببببؤون الدا ليببببببة ا داعيببببببا مجلببببببس النببببببواب الببببببة ات بببببباذ قبببببب

ث إبببببب  قبببببد تحببببببد ببببببباس المببببببالك الوجبببببود األجنببببببب  دا ببببب  العرا  .وكببببببان ال يببببببادي إببببب  ائببببببتالف دولببببببة ال بببببانون ع

 ام  بحيببببببثسببببببوقببببببت سبببببباب  لببببببـ  المعلومببببببة ا  ن  السببببببفيره االمريكيببببببة إبببببب  العببببببرا  تت ببببببرف وكانرببببببا منببببببدوب 

ا  فتوحبببببة امببببببمتتل ببببب  ش  بببببيات سياسببببببية وغيبببببر سياسبببببيةا وكبببببب  األببببببواب مببببببن بينربببببا االجتماعيبببببة والسياسببببببية 

 بذه السفيره الت  تعت د انرا االمر الناب  إ  البالد .

    العايوضح  سباب االعتراضات حو  قانون الشراكة بين قطاعال يرود حمد النائب م

 وال اص

اء ت بببببببدي   وضببببببح عضبببببببو مجلببببببس النببببببوابا محمببببببد ال بببببببيرودا اليببببببو  السبببببببتا األسببببببباب ورالمعلومببببببة  وكالببببببة 

ي تبببببببببراً ر االعتراضببببببببات النيابيببببببببة علببببببببة مشببببببببرو  ال ببببببببانون الشببببببببراكة بببببببببين ال طبببببببباعين العببببببببا  وال بببببببباصا مع

 نيابيببببببببة الجديببببببببده ضببببببببروري إبببببببب  ال ببببببببوانين المرمببببببببةوقا  ال ببببببببيرود إبببببببب  حببببببببديثا  ن  بنببببببببا  اراءً الحكومببببببببة 

رمبببببة يالت الممتعبببببدده تؤكبببببد ضبببببروره ارجبببببا  ال بببببانون البببببة الحكومبببببة الجديبببببده لكببببب  تجبببببري عليبببببه بعبببببض التعبببببد

رببببببذا ن ت ببببببتص ب  و ببببببا المتعل ببببببة بالشببببببراكة بببببببين ال طبببببباعين العببببببا  وال اص .و شببببببار الببببببةا  ن  الشببببببراكة لبببببب

 ن   ا مبينببببببباإ بببببببطا بببببببب  السبببببببماد للشبببببببركات األجنبيبببببببة ان تكبببببببون شبببببببريكاً اساسبببببببياً إببببببب  ببببببببذا المجبببببببا  الجانبببببببب

ين  ال بببببببوان  السببببببببب اال بببببببر يتمثببببببب  بببببببب جراء تعبببببببديالت المرمبببببببة عليبببببببه ولبببببببيس الغببببببباءه بالكام  .و ضببببببباف ان

ها ة الجديببببببدالمرمببببببة التبببببب  عببببببدت مببببببن قببببببب  الحكومببببببة السبببببباب ة لببببببديرا ر ي م ببببببالف ومغبببببباير عببببببن ر ي الحكومبببببب

ريببببببد ر ي مببببببا يسببببببتل   اطبببببال  السببببببودان  علببببببة ببببببذه الملفات .و وضببببببح عضببببببو مجلبببببس النببببببوابد  نحببببببن ن وببببببو

مار واالسبببببببتث الحكومببببببة الجديبببببببده إبببببب  ببببببببذه ال بببببببوانين السببببببيما انربببببببا ماضببببببية باتجببببببباه تنشبببببببيط ال طببببببا  ال ببببببباص

سببببببببببتوى ودعبببببببببب  الشببببببببببركات المحليببببببببببة بغيببببببببببر االرت بببببببببباء بببببببببببالواقع ال ببببببببببدم  والبنببببببببببة التحتيببببببببببة وتعببببببببببدي  الم

عديببببببده  عضببببببواً إبببببب  مجلببببببس النببببببوابا اعتراضببببببات 22وإ  وقببببببت سبببببباب  مببببببن اليببببببو ا قببببببد  قرابببببببة المعاشبببببب  .

لببببببدء االسببببببتا  حبببببو  قبببببانون الشبببببراكة ببببببين ال طببببباعين العبببببا  وال اص.وكبببببان مجلبببببس النبببببوابا قبببببد  علبببببن اليبببببو 

ه اديببببببة عشببببببربمناقشببببببة وقببببببراءه مشببببببرو  قببببببانون الشببببببراكة بببببببين ال طبببببباعين العببببببا  وال بببببباص  ببببببال  جلسببببببته الح

 االنت ابية ال امسة للف   التشريع  الثان . من الدوره
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 د مسا ٍ النراء ملف االداره بالوكالةالسالم   حيدر النائب

االداره  نرببببباء ملبببببفالاكبببببد النائبببببب المسبببببت   حيبببببدر السبببببالم ا اليبببببو  السببببببتا عبببببن مسبببببا ٍ نيابيبببببة   الفبببببرات نيبببببو 

  بالوكالة.

 بببببباغية  البببببب  اذانببببببااالداره بالوكالببببببة وان تكببببببون بنوقببببببا  السببببببالم  ان د بنالبببببب  مسببببببا ٍ ح ي ببببببة النربببببباء ملببببببف 

  مببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببن اجبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب  م ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببلحة البلببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببد . 

ذا مببببببن لبببببلكفببببباءات واضببببباف  ال نجبببببد اي ضبببببروره بعبببببوده ملبببببف االداره بالوكالبببببةا حيبببببث ان بنالببببب  العديبببببد مبببببن ا

 الضببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببروري ان ينتربببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب  بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببذا الملببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببف كليبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببباً .

سببببببببة اد ش  بببببببية مناوتبببببببابع السبببببببالم ا ان  ح ي بببببببة االمبببببببر لبببببببيس عبببببببد  قبببببببدره رئبببببببيس البببببببو راء علبببببببة ايجببببببب

  .مة وطنيةلتن يبرا انما الح ب ا مستدركاً  المحا  ة ب  المشكلة الت  تؤثر علة انتا  حكو

لنا ات عمد االبتما  بال طا  التربوي ودعمه إ  م دمة اولويال  روج النائبة  ينب 

 التشريع 

 

 طببببببا  بتمببببببا  بالال مببببببيس ا اال كببببببدت عضببببببو لجنببببببة التربيببببببة النيابيببببببة  ينببببببب ال  رجبببببب ا اليببببببو  العرببببببد نيببببببو    

 التربوي ودعمه إ  م دمة اولويات عملنا التشريع .

يببببببات  دمبببببة  ولوما  ن االبتمبببببا  بال طببببببا  الترببببببوي ودعمبببببه إبببببب  “العرد نيببببببو  ”قالبببببت ال  رجببببب  إبببببب  حبببببديث لبببببـ

 عملنا دا   البرلمان من اج  تطويره بالسب  التشريعية .

قبببببب  معلببببب  العرانببببببا  ن نطلببببب  ال طبببببة الوطنيببببببة لتح بببببين الانطالقبببببا مببببببن مسبببببؤولية وطنيبببببة علي” و وضبببببحت  نبببببه 

 ”.وذل  من  ال  دراسة تجريرا لجنة التربية النيابية

ت إبببببب  اولويببببببا قطببببببا  التربيببببببة بشببببببك  عببببببا  يعببببببان  مببببببن انعببببببدا  االبتمببببببا   ذ ينبغبببببب   ن يوضببببببع” و ضبببببباإت  ن 

ألعبببببباء امبببببن  حكومبببببة السبببببودان  مبببببن بعبببببد قطبببببا  ال بببببحة لربببببدف  بببببناعة جيببببب  مبببببتعل  واعبببببد وكبببببذل  الت ليببببب 

 ”.المترتبة علة األبال 

 ييببببببر واقعربببببباال طببببببا  التربببببببوي يعببببببد واحببببببدا مببببببن  ببببببب  ال طاعببببببات التبببببب  يجببببببب دعمرببببببا وتغ” و شببببببارت  لببببببة  ن 

 ”.باعتباره المحطة األساسية ل نع األجيا  ال ادمة
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 العم  بين الحكومة ومجلس النواب  السودان  يؤكد  بمية تكام 

تكامببببب   بتا  بميبببببة كبببببد رئبببببيس مجلبببببس البببببو راء محمبببببد شبببببيا  السبببببودان ا اليبببببو  السببببب  وكالبببببة األنبببببباء العراقيبببببة

 العمببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب  ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببين الحكومبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببة ومجلبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببس النبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببواب.

لبببببببو راء اوقبببببببا  المكتبببببببب اإلعالمببببببب  لبببببببرئيس مجلبببببببس البببببببو راء إببببببب  بيبببببببان تل تبببببببه )وا (ا  ن  رئبببببببيس مجلبببببببس 

ديببببببة ه التف رتببببببمحمبببببد شببببببيا  السبببببودان ا الت ببببببة عبببببددا مببببببن نببببببواب محاإ بببببة الديوانيببببببةا وذلببببب  علببببببة ببببببامش  يا

 للمحاإ ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببة .

مببببببن  النببببببوابا و كبببببد السببببببودان   ببببببال  الل بببببباء بحسببببببب البيببببببانا   بميببببببة تكامبببببب  العمبببببب  بببببببين الحكومببببببة ومجلببببببس

 يشبببببب  .عر  المع جبببببب  تمريببببببر مشبببببباريع ال ببببببوانين التبببببب  تسببببببر  إبببببب  ت ببببببدي  ال ببببببدمات للمببببببواطنينا وترت بببببب  بببببببواق

 

 ببببببببر د مببببببببن المحاإ ببببببببات المت ببببببببدره للفقت ببببببببادي لمحاإ ببببببببة الديوانيببببببببةا التبببببببب  تعببببببببو شببببببببار  لببببببببة  الواقببببببببع اال 

إبببببب   المحليببببببة والبطالببببببةا و نببببببه ال بببببببد مببببببن مضبببببباعفة الجرببببببود لتحسببببببين واقعربببببباا عبببببببر دعبببببب  واسببببببناد الحكومببببببة

لبببببببببذين اتنفيبببببببببذ  ططربببببببببا وسياسببببببببباترا التنمويبببببببببةا وبمبببببببببا يلبببببببببب  الحاجبببببببببات االساسبببببببببية ألببببببببببال  المحاإ بببببببببة 

 لكثير من تردي ال دمات وسوء الوضع المعيش  .ا  عانوا

 

 ن د لن نستمر باالعتماد علة النفط م درا رئيسيا للموا نةالسودا

د  عببببببب كبببببببد رئبببببببيس مجلبببببببس البببببببو راءا محمبببببببد شبببببببيا  السبببببببودان ا اليبببببببو  السببببببببتا علبببببببة السبببببببومرية نيبببببببو   

اد االداري إحبببببة الفسبببببباالسبببببتمرار باالعتمببببباد علبببببة البببببنفط م بببببدراً رئيسبببببياً للموا نبببببةا إيمبببببا لفبببببت  لبببببة وضبببببع مكا

  والمال  إ  سل  األولويات.

ا  ن  السببببببودان ا تببببببر س السببببببومرية نيببببببو  وذكببببببر بيببببببان للمكتببببببب اإلعالمبببببب  لببببببرئيس مجلببببببس الببببببو راءا ورد لببببببـ

   بببببص لمناقشبببببة الواقبببببع ال بببببدم  إببببب  المحاإ بببببةا بحضبببببور كببببب  مبببببن  الديوانيبببببة اجتماعببببباً إببببب  مبنبببببة محاإ بببببة

ا باإلضبببببببباإة الببببببببة عببببببببدد مببببببببن وكببببببببالء الببببببببو ارات المعنيببببببببة الديوانيببببببببة و راء ال ببببببببحة وال راعببببببببةا ومحبببببببباإ 

 والمسؤولين إ  الدوائر ال دمية .

واشبببببببببار السبببببببببودان   بببببببببال  االجتمبببببببببا  البببببببببة جملبببببببببة مبببببببببن الن ببببببببباط والمحببببببببباورا  بمرببببببببباد   يارتنبببببببببا البببببببببة 

ا ببببببب  تأكيببببببد لرسببببببالة الحكومببببببة إبببببب  تبنبببببب  اولوياترببببببا التبببببب   علنببببببا عنرببببببا إبببببب  المنرببببببا  الديوانيببببببة محاإ ببببببة

 الببببببو اريا وسببببببوف ت ضببببببمن إبببببب  البرنببببببام  الحكببببببوم ا وبالتببببببال  ببببببب   طببببببة عمبببببب  الحكومببببببة لرببببببذه الفتببببببره .

 اولوياتنببببببا واضببببببحةا وببببببب  تنبببببببع مببببببن تشبببببب يص  ببببببب  المشبببببباك  والمعوقببببببات التبببببب  تواجببببببه  بنبببببباء و ضببببببافا 

شبببببببعبنا إبببببببب  عمببببببببو  المحاإ بببببببباتا والتبببببببب   دت الببببببببة  يبببببببباده معانبببببببباه المببببببببواطنين علببببببببة م تلببببببببف المسببببببببتويات 

 المعيشية وال دمية .

ره تببببببأ ي مكببببببنيوتببببببابعا  يراإبببببب  ذلبببببب  رؤيببببببة الحكومببببببة نحببببببو اإل ببببببالد االقت ببببببادي الببببببذي يجببببببب  ن يكببببببونا وال 

ال راعبببببببة إببببببب   ببببببب  تبببببببردي وعبببببببد  إاعليبببببببة م تلبببببببف ال طاعبببببببات المحركبببببببة لالقت ببببببباد والمتمثلبببببببة بال بببببببناعة و

 .والسياحة. ال يمكن  ن نستمر بسياسة االعتماد علة النفط م درا رئيسيا للموا نة 

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/133527/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/133527/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/133527/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/133527/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/133527/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/133527/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/ar/
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 و ردف السببببببودان ا  نضببببببع مكاإحببببببة الفسبببببباد االداري والمببببببال  إبببببب  سببببببل   ولوياتنبببببباا لمببببببا لرببببببذه ال ببببببابره مببببببن

ترديبببببببد  طيبببببببر علبببببببة مجمببببببب  ال طبببببببط والببببببببرام  والسياسبببببببات التببببببب  تنفبببببببذبا اي حكومبببببببةا سبببببببواء الحكومبببببببة 

 االتحاديبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببة    الحكومبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببات المحليبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببة .

ا ببببببذه المحاإ بببببة التببببب  تت بببببدر الديوانيبببببة و كمببببب ا  وإببببب  ببببببذه الرؤيبببببة وجبببببدنا انبببببه مبببببن المناسبببببب  ن نببببببد  مبببببن

المحاإ ببببببات إبببببب  نسببببببب الف ببببببر والبطالببببببةا وإبببببب  ضببببببعف النشبببببباط االقت ببببببادي علببببببة م تلببببببف المسببببببتوياتا الببببببذي 

  ث ببببببببببببببر بشبببببببببببببببك  كبيببببببببببببببر علبببببببببببببببة الوضبببببببببببببببع ال ببببببببببببببدم  والمعيشببببببببببببببب  لعمببببببببببببببو   بنببببببببببببببباء المحاإ بببببببببببببببة .

جبببببببب علببببببببة البببببببو راء والبببببببوكالء المتواجببببببببدينا وببببببببينا  لبببببببدينا مشبببببببباريع متلكئبببببببة إببببببب  الجانببببببببب ال بببببببدم ا وي

الوقببببببوف علببببببة بببببببذه المشبببببباريعا ومتابعببببببة واقببببببع عمبببببب  الببببببدوائرا و ن نضببببببع الحلببببببو  ونببببببذبب الببببببة ت  ي ببببببات 

المحاإ ببببببة لنببببببرى  يببببببن    ببببببتا وال طاعببببببات المسببببببتفيده منرببببببا ا مسببببببتدركاً  ابتببببببداًء يتعببببببي ن علينببببببا  ن نرت ببببببب 

دمبببببببة ومنفعبببببببة للمبببببببواطنا   و ببببببباً حبببببببين يتعلببببببب  األولويببببببباتا و ن ن تبببببببار المشبببببببرو  البببببببذي يح ببببببب   كببببببببر  

 العمبببببب  بموا نببببببة محاإ ببببببةا وببببببب  موجرببببببة ل دمببببببة  بنبببببباء المحاإ ببببببة  والًا عبببببببر ت ببببببدي  ال ببببببدمات األساسببببببية .

 

و ضببببببافا  بادرنببببببا كحكومببببببة بشببببببك  طببببببار ا لتشببببببكي  الجرببببببد الرندسبببببب  وال ببببببدم ا وبببببببذا الجرببببببد إبببببب   دمببببببة 

ا لكبببببببن سببببببنذبب الببببببة المحاإ ببببببباتا لرببببببذا نحبببببببن نبحببببببث عبببببببن بغببببببدادب جميببببببع المحاإ بببببباتا  بببببببحيح  ننببببببا ببببببببد نا

 المشببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببباريع ذات األولويبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببة .

 

و شببببببار السببببببودان   لببببببة  :طببببببر  المببببببوت ا قببببببائالًد  نسببببببمع عببببببن طببببببر  المببببببوتا التبببببب    ببببببذت الكثيببببببر مببببببن 

وبببببببذه حالببببببة يجببببببب ان تنتربببببب ا وينتربببببب  وجببببببود بببببببذا الم ببببببطلحا ممكببببببن  ن مواطنينببببببا إبببببب  حببببببوادث السببببببيرا 

 تكبببببببون لربببببببذه المشببببببباريع األولويبببببببةا  و  ي مشببببببباريع تجبببببببدون  نربببببببا ت بببببببد   كببببببببر شبببببببريحة مبببببببن المبببببببواطنين .

 

و شبببببار  لبببببة ان  موضبببببو  الحمايبببببة االجتماعيببببببة لبببببه األولويبببببةا إالدولبببببة تببببببول  ابتمامببببباً لربببببذا البرنبببببام ا وإبببببب  

وليبببببباً تسبببببباب  إبببببب  ت فيببببببف الف ببببببرا ال  عنبببببب  إ ببببببط الببببببد   المعاشبببببب ا  نمببببببا نسببببببتردف منرجيببببببة علميببببببة معتمببببببده د

 الف بببببببببببببببببر متعبببببببببببببببببدد األبعبببببببببببببببببادا البببببببببببببببببذي يشبببببببببببببببببم   بببببببببببببببببدمات التربيبببببببببببببببببة وال بببببببببببببببببحة والسبببببببببببببببببكن .

 

و تبببببب  السببببببودان ا  يتعببببببي ن علببببببة كبببببب  محبببببباإ  وكبببببب  محاإ  ببببببة  ن يرسببببببما مشبببببباريعرما ال دميببببببة وإبببببب   ارطببببببة 

دك  بربببببا . اليبببببو  نحبببببن معنيبببببون بتوجيبببببه الموا نبببببة علبببببة مسبببببتوى المحاإ بببببات و اره الت طبببببيط الف بببببر التببببب  تببببب و 

 الة مشاريع البنة التحتية .

 

 

 

 

 

 

https://www.alsumaria.tv/Entity/133527/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/133527/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47586/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47586/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/2502332837/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/2502332837/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7/ar/
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 عا  ال  ائدمر اليأتمر بأواالفياض د بيئة الحشد الشعب  كيان عسكري رئيس بيئة الحشد إالح 

يئبببببة كيبببببان تا  ن الر كبببببد رئبببببيس بيئبببببة الحشبببببد الشبببببعب ا إبببببالح الفيببببباضا اليبببببو  السبببببب  وكالبببببة األنبببببباء العراقيبببببة

 عسببببببببببببببببببببببببببببكري يببببببببببببببببببببببببببببأتمر بببببببببببببببببببببببببببببأوامر ال ائببببببببببببببببببببببببببببد العببببببببببببببببببببببببببببا  لل ببببببببببببببببببببببببببببوات المسببببببببببببببببببببببببببببلحة.

ير ستشببببببراد مببببببدالببببببذكرى السببببببنوية السادسببببببة الوقببببببا  الفيبببببباض إبببببب  كلمببببببة لببببببه بالمررجببببببان التببببببأبين  بمناسبببببببة 

عسبببببببكري  بندسبببببببة الميبببببببدان ال ائبببببببد جاسببببببب  شببببببببر وحضبببببببره مراسببببببب  )وا (ا  ن  بيئبببببببة الحشبببببببد الشبببببببعب  كيبببببببان

 يببببببببببببببببببببببببببببببببببببأتمر بببببببببببببببببببببببببببببببببببببأوامر ال ائببببببببببببببببببببببببببببببببببببد العببببببببببببببببببببببببببببببببببببا  لل ببببببببببببببببببببببببببببببببببببوات المسببببببببببببببببببببببببببببببببببببلحة .

واقعببببببة  و ضببببببافا  ن  دمبببببباء الشببببببرداء تمثبببببب  اعلببببببة درجببببببات اال ببببببالص وحف ببببببت الحشببببببد الشببببببعب  ولببببببن ننسببببببة

 ئببببببببببببببد  بببببببببببببببو مرببببببببببببببدي المرنببببببببببببببدس والشببببببببببببببرداء يمثلببببببببببببببون عبببببببببببببب  وإ ببببببببببببببر العببببببببببببببرا  .استشببببببببببببببراد ال ا

  .و شار  لة  ن المعركة مستمره ضد اإلربابا والسع  قائ  لت فية ما تب ة من إلوله

 

 العرا  وإنلندا يناقشان ملف الرجره والالجئين

ا ي بيكبببببببنببببببباقش و يبببببببر ال ارجيبببببببةا إبببببببؤاد حسبببببببينا اليبببببببو  السببببببببتا مبببببببع ن يبببببببره الفنلنبببببببد  السبببببببومرية نيبببببببو 

 باإيستوا ملف الرجره والالجئين العراقيين وس ب   التعاون بين الجانبين.

إببببببؤاد   نائببببببب رئببببببيس الببببببو راء و يببببببر ال ارجي ببببببة ا  نالسببببببومرية نيببببببو  وذكببببببرت الببببببو اره إبببببب  بيببببببان ورد لببببببـ

ر وري بببببة إنلنبببببدا حسبببببين م  نتبببببدى حبببببوار بيكبببببا باإيسبببببتو الت بببببة مبببببع و يبببببر  ارجي بببببة ج  ا وذلببببب  علبببببة ببببببامش  عمبببببا  م 

نع د إ  مملكة2022المنامة   ."البحرين ا الم 

بببببه العالقبببببات الثنائي بببببة عببببببر تنويبببببع  طبببببر التشببببباور  إبببببؤاد حسبببببين و ك بببببد يبببببة تبببببدعي   وج  بحسبببببب البيبببببان علبببببة   بم 

بببببود الجاري بببببةا بلسبببببنك و بغبببببداد بمبببببا ي سبببببابق  إببببب  تح يببببب  تطل عبببببات ر  ببببب  الج  ا ورإبببببع وتيبببببره التعببببباون الثنبببببائ   لم جم 

يةا والتنموي بببببببة بمبببببببا يعبببببببود ببببببببال ير علبببببببة كببببببببال وعلبببببببة م   بببببببع د السياسبببببببي ةا واالقت بببببببادي ةا وال بببببببح   تلقبببببببف ال  

 البلدين .

تعل بببببة بحببببب  الع ببببببات التببببب  تواجبببببه إببببب  ملبببببف الرجبببببره والالجئبببببين  العبببببرا  ونببببباقش الجانببببببان  عبببببده مواضبببببيع م 

ناقشببببببة  العببببببراقيين وس ببببببب   التعبببببباون بببببببين الجببببببانبين للعمبببببب  علببببببة انببببببدما  الالجئببببببين إبببببب  المجتمببببببع الفنلنببببببديا وم 

 العوده الطوعي ة لمن يرغب منر  بذل  وتسري  الع بات كاإة الت  تحو  دون عودتر   لة وطنر  .

 

 

 

 

 

 ومحاربة الفسادالعامريد تواجدنا إ  الدولة ل دمة الناس 

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/1919237377/%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF%20%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/1919237377/%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF%20%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/1919237377/%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF%20%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/1452359939/%D8%A8%D9%8A%D9%83%D8%A7%20%D9%87%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%88/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/1452359939/%D8%A8%D9%8A%D9%83%D8%A7%20%D9%87%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%88/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47330/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47330/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/1919237377/%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF%20%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/1919237377/%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF%20%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47586/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47586/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47030/%D9%87%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%83%D9%8A/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47030/%D9%87%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%83%D9%8A/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47585/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47585/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/ar/
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لسببببببتا ا اليبببببو  ا كبببببد األمبببببين العبببببا  لمن مبببببة ببببببدرا ورئبببببيس تحبببببالف الفبببببتحا ببببببادي العبببببامريالسبببببومرية نيبببببو   

  ن توجده إ  الدولة  من  ج   دمة الناس ومحاربة الفساد .

ا  ن  تواجببببببدنا إبببببب  الدولببببببة لببببببيس مببببببن  جبببببب  من مببببببة بببببببدرل وقببببببا  العببببببامري  ببببببال  مببببببؤتمر المكتببببببب التن يمبببببب 

 البببببببربح واألمبببببببوا  والكومشبببببببناتا ببببببببذه محرمبببببببة عنبببببببدناا بببببببب  مبببببببن  جببببببب   دمبببببببة النببببببباس ومحارببببببببة الفسببببببباد .

 

نبببببباس واال إليتببببببر  و ضببببببافا  ن   ي كببببببادر مببببببن الببببببو ير  لببببببة  دنببببببة من ببببببب يجببببببب ان تكببببببون مرمتببببببه  دمببببببة ال

 من به .

 و ت  العامريا  ن  سر الوجود يكمن إ   دمة الناس .

 

 

 ال در يتحدث عن  الحب  إ  تغريده مطولة

يربببببا لبببببة تحبببببدث إنشبببببر  عبببببي  التيبببببار ال بببببدريا م تبببببدى ال بببببدرا اليبببببو  السببببببتا تغريبببببده مطوالسبببببومرية نيبببببو   

 عبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببن  الحبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب .

 

وا  ا ؤبببببببا بببببببال  السببببببومريةا  ن  كلمببببببة الحبببببببا حاؤبببببببا حيبببببباه وباوقببببببا  ال ببببببدر إبببببب  تغريدتببببببها التبببببب  تابعترببببببا 

 الإتاً  لة  ن  البعض حو  الحاء  لة حربا والباء  لة بالء .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حكومة  قلي  كوردستان ترد علة اترامات  حف ايرانية لرا بترريب االسلحة

https://www.alsumaria.tv/Entity/3564326334/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9%20%D8%A8%D8%AF%D8%B1/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/3564326334/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9%20%D8%A8%D8%AF%D8%B1/ar/
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انيببببببة اترامببببببات  ببببببحف  ير  ببببببدرت حكومببببببة  قلببببببي  كوردسببببببتان يببببببو  السبببببببتا توضببببببيحا بشببببببأن شببببببف  نيببببببو   

  نيبببببو   جوتيبببببار عببببباد  إببببب  بيبببببان ورد لوكالبببببة شبببببف  وقبببببا  المتحبببببدث باسببببب  حكومبببببة اإلقلبببببي  بترريبببببب األسبببببلحة.

 ن الببببببذي الان  بعببببببض ال ببببببحف اإليرانيببببببة تتنبببببباو  إبببببب  الوقببببببت الحببببببال  ت ببببببريحات منسببببببوبة  لببببببة جببببببون بولتببببببو

   قلبببببي  ان عبببببن طريبببببترريبرببببا  لبببببة  يبببببريملبببب   ي من بببببب إببببب  الواليبببببات المتحبببببده حاليببببا تفيبببببد ببببببأن األسبببببلحة يبببببت  

  تكببببببببررت  كثببببببببر مببببببببن و ضبببببببباف ان  حكومببببببببة اإلقلببببببببي  تبببببببرإض بببببببببذه االترامببببببببات كلرببببببببا و التببببببب كوردسبببببببتان .

علببببببة  مببببببن دو   و  كببببببد عبببببباد   ن  حكومببببببة كوردسببببببتان لبببببب  ولببببببن تسببببببمح بببببببأن تشببببببك   راضببببببيرا  طببببببرا مببببببره .

 الجوار .

 ب اء رؤوس الفساد يثير التساؤالتد اإلقالة والحساب

س حكومببببببة بببببببرؤوتببببببدور التسبببببباؤالت إبببببب  الفتببببببره الحاليببببببة حببببببو  مببببببدى  مكانيببببببة  ن تطببببببيح ال المعلومببببببة الببببببة وك

  ا ببببببة تلبببببب  الشبببببببكة التبببببب  تسببببببلمت المنا ببببببب  ببببببال  إتببببببره حكومببببببة الكببببببا م  التبببببب  مببببببات ا  حببببببره الفسببببببادا 

 اكن التبببببب طلي ببببببة الجنبببببباد دون اسببببببتدعائرا للتح يبببببب ا إيمببببببا تسببببببتمر ش  ببببببيات   ببببببرى إبببببب  تبببببببوء نفببببببس األمبببببب

ع ويببببببرى مراقبببببببون ان رئببببببيس مجلببببببس الببببببو راء محمببببببد شببببببيا  السببببببودان  يريببببببد تأجيبببببب  المواجرببببببة مبببببب شببببببغلترا.

 بببببدد تؤكبببببد وإببببب  ببببببذا ال كببببببار الفاسبببببدين قلبببببيال واتببببببا  ن بببببا   المراحببببب   إببببب  تع بببببب الفاسبببببدين واالطاحبببببة برببببب .

بطبببببة مرت بيبببببرهكعضبببببو لجنبببببة الن اببببببة النيابيبببببة عاليبببببة ن بببببيف إببببب  ت بببببريح لبببببـ المعلومة ا وجبببببود شببببببكة إسببببباد 

األمببببببن  بببببببرئيس الحكومببببببة السبببببباب  م ببببببطفة الكببببببا م أ مبينببببببة ان بببببببذه الشبببببببكة سببببببرقت مببببببن  مببببببوا  قببببببانون

  امبببببا النائبببببب المسبببببت   باسببببب   شبببببان قبببببد اعتببببببر ا ترببببب  تبببببورط مبببببدير مكتبببببب وكيببببب بالمئبببببة. 80الغبببببذائ   قببببب  مبببببن 

داً ا  طيببببببره جبببببب االسببببببت بارات والتح ي ببببببات االتحاديببببببة احمببببببد  بببببببو رغيببببببف إبببببب  عمليببببببات ترريببببببب الببببببنفط  سبببببباب ة

ا  ن    ببببببدار إيمببببببا لبببببب  يسببببببتبعد تببببببورط األ يببببببر إبببببب  تلبببببب  العمليات.وقببببببا   شببببببان إبببببب  حببببببديث لببببببـ  المعلومببببببة  

مضبببببيفاً  مبببببذكره قببببببض بحببببب  احمبببببد راضببببب  السببببباعدي مبببببدير مكتبببببب  ببببببو رغيبببببف يعتببببببر سببببباب ة  طيبببببره جبببببداً ا

ة والتبببببأثير علببببب  ا ( كبببببان ألجببببب  غايبببببات   بببببرى غيبببببر مكاإحبببببة الفسبببببادا تتمثببببب  إببببب  االبتببببب29 ن  عمببببب  اللجنبببببة )

ببببببو رغيبببببف بعبببببض البببببو راء مبببببن اجببببب  تغييبببببر ت بببببويتر  علبببببة بعبببببض ال بببببرارات أ مؤكبببببدا ا  ن  تبببببورط  حمبببببد  

ذلببببب   ليبببببه .الةعبترريبببببب البببببنفط امبببببر غيبببببر مسبببببتبعد وننت بببببر اعتراإبببببات مبببببدير مكتببببببه بعبببببد تنفيبببببذ  مبببببر ال ببببببض 

 ربين مببببببنولين الم ببببببدعببببببا النائببببببب عببببببن تحببببببالف الفببببببتح محمببببببد البلببببببداوي الببببببة ضببببببروره متابعببببببة جميببببببع المسببببببؤ

 رئبببببببيس البببببببو راء السببببببباب  م بببببببطفة الكبببببببا م  البببببببذين تببببببب  عببببببب لر  مبببببببن اجببببببب  عبببببببد  ببببببببروبر  البببببببة  بببببببار 

فة سببببببباب  م بببببببطالعرا .وقبببببببا  البلبببببببداوي إببببببب  ت بببببببريح لبببببببـ المعلومة ا  ن  الم بببببببربين مبببببببن رئبببببببيس البببببببو راء ال

وعببببببد    الكببببببا م  ممببببببن اسببببببتغلوا منا بببببببر  إبببببب  احببببببداث ضببببببرر ببببببباموا  الدولببببببة يتوجببببببب عببببببد  السببببببكوت عببببببنر

لببببببب  تو ضبببببباف البلببببببداويا ان  عمليببببببة تغييببببببر او عبببببب    اطببببببال  العنببببببان لربببببب  كبببببب  ال يرربببببببوا الببببببة ال ببببببار  .

 ون منا بببببببباألشببببببب اص بالتأكيبببببببد لببببببب  تكبببببببن سبببببببرلةا اال ان عببببببب   وتغييبببببببر الش  بببببببيات البببببببذين مبببببببا الوا يشبببببببغل

 حساسببببببببببببببببببببببة يجببببببببببببببببببببببب ان تكببببببببببببببببببببببون سببببببببببببببببببببببريعة ويب ببببببببببببببببببببببون تحببببببببببببببببببببببت ان ببببببببببببببببببببببار الدولببببببببببببببببببببببة .

تبببببب  للجنببببببة اللم بلببببببة مببببببن رئببببببيس الببببببو راء محمببببببد شببببببيا  السببببببودان  واويترقببببببب الشببببببار  العراقبببببب  ال طببببببوات ا
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 لببببببة ترسببببببي   الوطنيببببببة السببببببيد الحكببببببي ا اليببببببو  السبببببببتادعببببببار رئببببببيس تحببببببالف قببببببوى الدولببببببة   الفببببببرات نيببببببو 

الببببببدع  لحكومببببببة بااإلنتمبببببباء مببببببن دون تع ببببببب واإللتبببببب ا  الببببببواع  ال الطاعببببببة العميبببببباءا إيمببببببا جببببببدد موقفببببببه مببببببن 

تيببببببار  واكببببببد السببببببيد الحكببببببي ا إبببببب  المببببببؤتمر التن يمبببببب  السببببببنوي لل يببببببادات النسببببببوية إبببببب  مببببببن دون المشبببببباركة.

ً الحكمبببببببة البببببببوطن  د طبيعبببببببة المرمبببببببة المل وليات  ن  المبببببببر ه تتحمببببببب  مسبببببببؤ  ببببببباه علبببببببة عبببببببات  المبببببببر ه ا مبينبببببببا

 ع يمبببببببببببببببببة و ن العالقبببببببببببببببببة ببببببببببببببببببين الرجببببببببببببببببب  والمبببببببببببببببببر ه عالقبببببببببببببببببة تمببببببببببببببببباي  ال عالقبببببببببببببببببة تمييببببببببببببببببب  .

لسبببببببيده اكمبببببببا إببببببب   واشببببببار السبببببببيد الحكبببببببي ا البببببببة  النمببببببباذ  التببببببب  قبببببببدمرا اإلسببببببال  للمبببببببر ه ال ياديبببببببة الفاعلبببببببة

ثبيتببببببببه ا ا إبببببببب  حمايببببببببة المشببببببببرو  الرسببببببببال  وتال بببببببببراء و السببببببببيده  ينببببببببب   عليرمببببببببا السببببببببال    ودوربمبببببببب

  بعيبببببده عبببببن  نبببببه  علبببببة البببببرغ  مبببببن التطبببببور الكبيبببببر إببببب  نيببببب  المبببببر ه ح وقربببببا  ال  ن مجتمعاتنبببببا مبببببا تببببب ا مبينبببببا

 الفربببببببببببببببببب  اإلسببببببببببببببببببالم  ال بببببببببببببببببببحيح للمببببببببببببببببببر ه والن ببببببببببببببببببره اإلسبببببببببببببببببببالمية لببببببببببببببببببدوربا ومكانتربببببببببببببببببببا .

  ة المشببببببروالة والتعببببببرف علببببببوبببببببينا  ن  م ومببببببات نجبببببباد  ي مشببببببرو  ببببببب  بالتوكبببببب  علببببببة ن سبببببببحانه وتعبببببب

 علببببببببة  اإلعتبببببببب ا  بتبببببببباري  تيببببببببار الحكمببببببببة ورمببببببببو ه وال ناعببببببببة بببببببببه كم دمببببببببة إلقنببببببببا  ا  ببببببببرين ا مشببببببببدداً 

 وش  ببببببببببببببببببياته وتعريببببببببببببببببببف األجيببببببببببببببببببا  الجديببببببببببببببببببده بربببببببببببببببببب  وبسببببببببببببببببببيرتر  الدينيببببببببببببببببببة والوطنيببببببببببببببببببة .

علبببببة   ية والعمبببببولفبببببت السبببببيد الحكبببببي ا  لبببببة  ضبببببروره التمسببببب  بسبببببمات الحكمبببببة المتمثلبببببة باإلعتبببببدا  والوسبببببط

سبببببتكما  بياكببببب  ألكفبببببأ وااالبنببببباء الفكبببببري و الث ببببباإ  السبببببلي  وت بببببدي  ال دمبببببة باعتبارببببببا إلسبببببفة التيبببببار وتمكبببببين 

 البنببببببببببببببببببببببببببببببببباء التن يمببببببببببببببببببببببببببببببببب  والبحبببببببببببببببببببببببببببببببببث عبببببببببببببببببببببببببببببببببن الش  بببببببببببببببببببببببببببببببببيات الكفبببببببببببببببببببببببببببببببببوءه .

لح وذ  ال ببببببباواوضبببببببحا  ن  ال يببببببباده تبببببببأثير ومسببببببباحة التبببببببأثير بببببببب  المجتمبببببببع ا مشبببببببدداً علبببببببة  ت بببببببدي  النمببببببب

لنبببببببباس اا بببببببب  واسببببببببتثمار الفضبببببببباءات الحيويببببببببة واإلإتراضببببببببية إبببببببب  تعريببببببببف وال ببببببببدره علببببببببة الحببببببببوار والتو

 بالمشبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببرو  وبيببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببان سببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببماته و بداإببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببه .

اء عبببببببة العميبببببببودعبببببببا السبببببببيد الحكبببببببي ا  لبببببببة  ترسبببببببي  اإلنتمببببببباء مبببببببن دون تع بببببببب واإللتببببببب ا  البببببببواع  ال الطا

اً دت ا مجببببببببدوالتحببببببببر  علببببببببة المسبببببببباحات المجتمعيببببببببة واعتمبببببببباد مبببببببببد  التنبببببببباإس اإليجبببببببباب  باسببببببببتبا  ال يببببببببرا

مبببببببن الحكومبببببببة ببببببببـ الدع  مبببببببن دون المشببببببباركة ا عببببببباداً ببببببببذا الموقبببببببف  جعببببببب  الحكمبببببببة قريببببببببا مبببببببن  موقفبببببببه

المحببببببيط  الجميبببببعا سببببببواء مببببببن شبببببار  إبببببب  الحكومببببببة  و مبببببن كببببببان  ارجرببببببا إضبببببال عببببببن العالقببببببات الطيببببببة مببببببع

  اإلقليم  والدول  .

 ح  االنسداد الكردي يلود إ  االإ 

كببببببردي بشببببببأن الكردسببببببتان ا مسبببببباء السبببببببتا عببببببن حبببببب  لالنسببببببداد اللببببببود الحبببببب ب الببببببديم راط    الفببببببرات نيببببببو 

سببببببتكون وقببببببا  ال يببببببادي إبببببب  الحبببببب با مرببببببدي الفيلبببببب   للفببببببرات نيببببببو   انببببببه د  الملفببببببات السياسببببببية المشببببببتركة.

لملفببببببات متابعببببببة البنالبببببب   يبببببباره لوإببببببد رإيببببببع مببببببن الببببببديم راط  الببببببة االتحبببببباد الببببببوطن   ببببببال  االيببببببا  الم بلببببببة 

شبببببببار  وواضبببببببافا ان  رئبببببببيس اقلبببببببي  كردسبببببببتان  ار السبببببببليمانية اليبببببببو   كة .والمباحثبببببببات السياسبببببببية المشبببببببتر

ه لببببب  يبببببت  ة اال انبببببالعببببب اء بببببباالمر الجلببببب  البببببذي ا ببببباب الشبببببعب الكبببببردي  لكبببببن علبببببة البببببرغ  مبببببن  يارتبببببه للمحاإ ببببب

  لكردسبببببببتانالحببببببديث عببببببن اي ملبببببببف سياسبببببب  مبببببببع االتحبببببباد الوطن  .يسببببببتمر ال بببببببالف بببببببين االتحببببببباد الببببببوطن  ا

الكردسببببببببببتان ا علببببببببببة   ببببببببببر ح يبتببببببببببين و ارتببببببببببين إبببببببببب  حكومببببببببببة محمببببببببببد شببببببببببيا   والحبببببببببب ب الببببببببببديمفراط 

ةا   الحكومبببببببالسودان .يشبببببببار البببببببة ان الحببببببب ب البببببببديم راط  الكردسبببببببتان  يبببببببرى ان البببببببو ارتين مبببببببن ح بببببببته إببببببب

  بينما يرى االتحاد الوطن   ن ح ته و ارتان ال و اره واحده.
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 الدا لية ت رر استبدا  قائدي شرطة ديالة وواسط 

 

ديببببببببالة  قببببببببررت و اره الدا ليببببببببةا اليببببببببو  السبببببببببتا اسببببببببتبدا  قائببببببببدي شببببببببرطة محبببببببباإ ت السببببببببومرية نيببببببببو   

 وواسبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببط.

يبببببو  ي قبببببرر الوقبببببا  م بببببدر  منببببب  إببببب  حبببببديث لبببببـ السبببببومرية نيبببببو ا  ن  و يبببببر الدا ليبببببة عببببببد االميبببببر الشبببببمر

 تسبببببببببببببببببببببببببببببمية اللبببببببببببببببببببببببببببببواء عبببببببببببببببببببببببببببببالء غريببببببببببببببببببببببببببببببب قائبببببببببببببببببببببببببببببداً لشبببببببببببببببببببببببببببببرطة ديببببببببببببببببببببببببببببببالة .

 

 ة واسط .تسمية اللواء الركن محمد الفرد قائداً لشرطو ضاف الم در  ن  الشمري قرر  يضاً 

 

  وكار لداعش ويعال  عبوات ناسفة إ  ديالة 4الحشد الشعب  يدمر 

 

 ات لتن ببببببي تمكنببببببت قببببببوه تابعببببببة للحشببببببد الشببببببعب ا اليببببببو  السبببببببتا مببببببن تببببببدمير  ربعببببببة مضبببببباإ  مببببببوا ين نيببببببو 

 ديبببببببببببالة. عببببببببببببوات ناسبببببببببببفة إببببببببببب  سلسبببببببببببة جببببببببببببا  حمبببببببببببرين بمحاإ بببببببببببة 4 داعبببببببببببش  وإيمبببببببببببا عالجبببببببببببت 

ع بالحشبببببد اء الرابببببوذكببببر  عببببال  بئيببببة الحشببببد إبببب  بيببببان تل ببببت  مبببببوا ين نيببببو   نسبببب ة منببببها  ن   قببببوه مببببن اللببببو

فة مضبببببباإات لفلببببببو  داعببببببش اإلرببببببباب  ومعالجببببببة  ربببببببع عبببببببوات ناسبببببب 4تمكنببببببت مببببببن تببببببدمير   الشببببببعب ا السبببببببتا

 ضببببببببببببببببببببببببببببببببببببمن سلسببببببببببببببببببببببببببببببببببببلة جبببببببببببببببببببببببببببببببببببببا  حمببببببببببببببببببببببببببببببببببببرين بمحاإ ببببببببببببببببببببببببببببببببببببة ديببببببببببببببببببببببببببببببببببببالة .

ة مبببببببواد  رببببببببع مضبببببباإات لفلبببببببو  داعبببببببش اإلربببببببباب  تحتبببببببوي علببببببب و ضبببببباف البيبببببببانا  ن   ال بببببببوه دمبببببببرت  يضبببببببا

مليبببببات لوجسبببببتية إببببب  منط بببببة قبببببره تببببببه بسالسببببب  جببببببا  حمبببببرين شبببببما  شبببببر  ناحيبببببة الع بببببي  ضبببببمن قببببباطع ع

 ديببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببالة .

تربببببباا بببببببـ معالجة اربببببببع عبببببببوات ناسببببببفة محليببببببة ال ببببببنع إبببببب  المنط ببببببة ذا  كمببببببا قامببببببت ال ببببببوها بحسببببببب البيببببببانا

   بببببببببريين تحبببببببببت السبببببببببيطره  بببببببببال  العمليبببببببببات الجاريبببببببببة .حيبببببببببث تببببببببب  رإبببببببببع عببببببببببوتين وتفجيبببببببببر اثنتبببببببببين 

لشبببببعب ا وكبببببان قبببببد شبببببن عنا بببببر إببببب  تن بببببي   داعبببببش  بجومبببببا إببببب   بببببباد اليبببببو  علبببببة قبببببوات تابعبببببة للحشبببببد ا

 ممبببببببببببببببببببببا  سبببببببببببببببببببببفرت عبببببببببببببببببببببن م تببببببببببببببببببببب  قيبببببببببببببببببببببادي  كبيبببببببببببببببببببببر  إببببببببببببببببببببب  محاإ بببببببببببببببببببببة ديبببببببببببببببببببببالة.

رجمبببببببات بوانطل بببببببت عمليبببببببات عسبببببببكرية واسبببببببعة وحمبببببببالت تفتيشبببببببية لمالح بببببببة ب ايبببببببا داعبببببببش البببببببذين ي ومبببببببون 

  ربابية  بين الفينة واأل رى إ  محاإ ات غرب العرا . 
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 العرا  والسعودية ي فضان  نتاجرما من النفط إ  شرر تشرين الثان 

 لوقبببببت البببببذياتفاوتبببببت دالالت  فبببببض البببببنفط ببببببين األعضببببباء إببببب    وبببببب   بالشبببببر  األوسبببببطا إفببببب  شبببببف  نيبببببو   

إعبببببببت تنفيبببببببذ قبببببببرار   وبببببببب    ا ر فبببببببض العبببببببرا  والسبببببببعودية  نتاجرمبببببببا إببببببب  شبببببببرر تشبببببببرين الثبببببببان  مبببببببع 

 االمارات  نتاجرا.

وإمبر % إبببببببب  الن بببببببف األو  مببببببببن نبببببببب9 الف برميبببببببب  يوميببببببباًا  و نحببببببببو  308وتراجعبببببببت شببببببببحنات العبببببببرا  بببببببببـ

اً  ي بمبببببببا  لبببببببف برميبببببب  علببببببة األقببببببب  يوميبببببب 430تشببببببرين الثببببببان ا تراجبببببببع الشببببببحنات السببببببعودية ايضبببببببا بنحببببببو 

 %.6ي رب من 

 لبببببببـ كبلر  %ا وإ ببببببباً 12برميببببببب  يوميببببببباًا  و مبببببببا ي بببببببرب مبببببببن  379لكببببببن  بببببببادرات اإلمبببببببارات ارتفعبببببببت بم بببببببدار 

اتببببباً علبببببة لكويبببببت ثبالشبببببركة التببببب  ت بببببو  بتتببببببع شبببببحنات البببببنفط إببببب  جميبببببع دو  العبببببال  ا إيمبببببا   ربببببرت تبببببدإ ات ا

 نطا  واسع.

  ألعضبببببباء إببببببإيمببببببا  شببببببارت  بتببببببرو لوجيسببببببتيكس  وببببببب  شببببببركة لتتب ببببببع النبببببباقالت ايضببببببا ان تببببببدإ ات الببببببدو  ا

 اً.الن ف األو  من نوإمبر تشرين الثان  بم دار مليون برمي  يومي   وب   ان فضت إ 

اً   ا تمامببببببوالتبببببب   كبببببب  مببببببن العببببببرا  والسببببببعودية العضببببببوان إبببببب  من مببببببة البلببببببدان الم ببببببدره للبتببببببرو    وببببببب

 باالتفا  الذي  برمته المن مة وحلفاؤبا الشرر الماض .

  ن ال فبببببببض الشبببببببرر الماضببببببب ا قبببببببائالً وكبببببببان البببببببرئيس األميركببببببب  جبببببببو بايبببببببدن انت بببببببد السبببببببعودية و شبببببببركاءبا 

 عد روسبببببببياالضببببببب   لمنتبببببببا  بم بببببببدار مليبببببببون  برميببببببب  يوميببببببباً سبببببببيعرض االقت ببببببباد العبببببببالم  لل طبببببببرا ويسبببببببا

 منببببببذ ذلبببببب  العضببببببو إبببببب    وببببببب    إبببببب  حربرببببببا علببببببة  وكرانيبببببباا علببببببة الببببببرغ  مببببببن  ن  اتجابببببببات سببببببو  الببببببنفط

  الحين منحت بعض التبرير لل رار.

سببببببط  ببببببروف ودوالراً للبرميبببببب   90% بببببببذا األسبببببببو  لت تببببببرب مببببببن 4بنحببببببو وتراجعببببببت  سببببببعار الببببببنفط ال ببببببا  

 ضعف الطلب.

  إبببببالماضببببب   داإبببببع و يبببببر الطاقبببببة السبببببعوديا األميبببببر عببببببد الع يببببب  ببببببن سبببببلمانا عبببببن قبببببرار ال فبببببض األسببببببو 

 إببببببب  م بببببببرا قبببببببائالً  ن ربببببببا ضبببببببرورية لل ضببببببباء علبببببببة الشبببببببكو  "COP27محادثبببببببات مبببببببؤتمر المنببببببباخ  

 لببببببة  ن األحيببببببان ن  المجموعببببببة ستوا بببببب  حذربا . سببببببعت المملكببببببة إبببببب  كثيببببببر مبببببباالقت ببببببادية الشببببببديده. و كببببببد 

 -تربببببا  و حتبببببة تجاو -دإبببببع  عضببببباء   وبببببب    لالقتبببببداء برببببباا حيبببببث نف بببببذت بسبببببرعة ال يبببببود التببببب  تعربببببدت بربببببا

 لتشجيع باق  األعضاء علة ات باعرا.

حبببببببث و  لبديسبببببببمبر كبببببببانون األ 4دولبببببببة إببببببب   23مبببببببن الم بببببببرر  ن يجتمبببببببع تحبببببببالف   وبببببببب    البببببببذي يضببببببب  

 إ  إيينا. 2023سياسة اإلنتا  لمطلع 
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 سنوات الراإدين يحدد مده تسديد قرض شراء دار سكن10ت   لـ

  مليون لشراء دار سكن 150اعلن م رف الراإدين عن إائده قرض   الفرات نيو 

مليببببببون  150ان  إائببببببده قببببببرض  اوضببببببح المكتببببببب االعالمبببببب  للم ببببببرف إبببببب  بيببببببان تل تببببببه  الفببببببرات نيببببببو  او 

 بالمئة  . 4دينار لشراء دار سكن تبلغ 

  سبببببببنوات وان الت بببببببدي  علبببببببة ال بببببببرض إببببببب  إبببببببرو 10و شبببببببار البببببببة ان  مبببببببده تسبببببببديد ال بببببببرض ت ببببببب  البببببببة 

  الم رف كاإة إ  بغداد والمحاإ ات .

 

لواحد مليون دينار إائده من الم ترض ا 33 بير اقت اديد م رف الراإدين يستح   

 للسكن

مليببببببون  33م ببببببرف  الراإببببببدين  الحكببببببوم  يستح بببببب    اقت بببببباديا يببببببو  السبببببببتا  ن كببببببد  بيببببببر شببببببف  نيببببببو   

 دينار عراق  كفائده من الم ترض الواحد ل روض السكن.

مشببببببرو د وقببببببا  ال بيببببببر نبيبببببب  المرسببببببوم ا إبببببب  ت ببببببريح  ببببببحف  ورد  لببببببة وكالببببببة شببببببف  نيببببببو ا  ن  اسبببببب  ال

د ال سببببببط د اً  ن  مببببببده تسببببببديمليببببببون دينببببببار ا مبينبببببب 150قببببببروض سببببببكنية ي ببببببدمرا م ببببببرف الراإببببببدين ب يمببببببة 

 مليون دينار سنويا . 15سنوات بمعد   10

% ا موضببببببببحا  ن المسببببببببتفيد مببببببببن سببببببببعر الفائببببببببده 4  وبببببببببين المرسببببببببويا  ن  سببببببببعر الفائببببببببده السببببببببنوي يبلببببببببغ

  سيدإع الة م رف الراإدين كما بو موضحد

 ماليين دينار 6% = 4إ   150السنة األولة = 

 ماليين دينار 5.4% = 4إ   135السنة الثانية = 

 ماليين دينار 4.8% = 4إ   120السنة الثالثة = 

 ماليين دينار 4.2% = 4إ   105السنة الرابعة = 

 ماليين دينار 3.6% = 4إ   90السنة ال امسة = 

 ماليين دينار 3% = 4إ   75السنة السادسة = 

 مليون دينار 2.4% = 4إ   60السنة السابعة = 

 مليون دينار 1.8=  %4إ   45السنة الثامنة = 
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 مليون دينار 1.2% = 4إ   30السنة التاسعة = 

 مليون دينار 0.6% = 4إ   15السنة العاشره = 

 =ن ال ببببببرض واسببببببتنت  المرسببببببويا مببببببن ذلبببببب  بببببببأن مجمببببببو  الفوائببببببد المتراكمببببببة التبببببب  سببببببيدإعرا المسببببببتفيد مبببببب

 % .22ت   الة  ي ان نسبة المجمو  التراكم  للفوائد الة مبلغ ال رضا  مليون دينار 33

رضبببببباً وإبببببب  وقببببببت سبببببباب  اليببببببو   علببببببن م ببببببرف  الراإببببببدين ا عببببببن ت ببببببدي  إروعببببببه إبببببب  المحاإ ببببببات كاإببببببة ق

  %.4مليون دينار ي سط علة عشر سنوات بفائده  150لشراء دار سكن بمبلغ 

لبببببة   حيانبببببا  ويشبببببرد سبببببو  الع بببببارات إببببب  العبببببرا  ارتفاعبببببا كبيبببببرا  بببببال    بببببر عبببببامينا حيبببببث و بببببلت  سبببببعاربا

  و  كثر إ  بعض المناط .الضعف 

عار رتفبببببا   سببببببويعببببب و ال بيبببببر االقت بببببادي والمبببببال  ببببببال  الطحبببببانا إبببببب  حبببببديث سببببباب  لوكالبببببة شبببببف  نيبببببو   ا

ة التببببب  الحكوميببببب الع بببببارات إببببب  العبببببرا  وبببببباأل ص إببببب  العا بببببمة بغبببببدادا  لبببببة ثالثبببببة  سبببببباب بينربببببا  الم بببببارف

  بعبببببببض إببببببمليببببببون دينبببببببار وحتببببببة  150و 100بببببببد ت ببببببب قراض المبببببببواطنين لشببببببراء الببببببدور السبببببببكنية بم ببببببدار 

 األحيان يتجاو  بذه المبالغ .
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 يرا بن غفليشيال ارجية الفلسطينية تطالب ب جراءات دولية و مريكية إاعلة لوقف  رباب م

مليشببببببببببيا ل دانببببببببببت و اره ال ارجيببببببببببة الفلسببببببببببطينية بأشببببببببببد العبببببببببببارات االجتيبببببببببباد الرمجبببببببببب  روسببببببببببيا اليببببببببببو   

يمبببببة إببببب  لبببببده ال داإلربابيبببببة ب يببببباده عضبببببو الكنيسبببببت المتطبببببرف  يتمبببببار ببببببن غفيبببببر للب المسبببببتوطنين وعنا بببببرب 

الت    والمحببببببببوقالبببببببت ال ارجيببببببببة  نرببببببب  ارتكبببببببببوا  بشببببببببع  شبببببببكا  االعتببببببببداءات العن ببببببببرية بحببببببب  المنبببببببباال لي .

  ال بببببببوات شبببببببعارات ورددوا بتاإبببببببات معاديبببببببة للفلسبببببببطينيين والعبببببببربا باإلضببببببباإة  لبببببببة  قبببببببدا التجاريبببببببةا ورإعبببببببوا

وذكرت الفاشببببببب . يلية علبببببببة  غبببببببال  العديبببببببد مبببببببن الشبببببببوار  واالحيببببببباء لتسبببببببري  االجتيببببببباد االسبببببببتعمارياإلسبببببببرائ

إر بببببة  ينيبببببة  لبببببةدالبببببو اره  نبببببه تببببب  منبببببع رإبببببع ا ذان إببببب  الحبببببر  اإلبرابيمببببب  الشبببببريف وتحويببببب   يبببببة مناسببببببة 

نيين لتح يبببببببب  اطمببببببببا  اسببببببببتعماريةا ممببببببببا  دى  لببببببببة وقببببببببو  العديببببببببد مببببببببن اإل ببببببببابات إبببببببب   ببببببببفوف الفلسببببببببطي

طينيين ين الفلسببببببب لر  ومحالترببببببب  وممتلكاتر .كمبببببببا  دانبببببببت البببببببو اره عرببببببببدات المسبببببببتوطنين ضبببببببد المبببببببواطنومنبببببببا

ا وب نبببببابلسو رضبببببر  وممتلكببببباتر  إببببب   نحببببباء م تلفبببببة مبببببن الضبببببفة الغربيبببببةا كمبببببا ببببببو حا ببببب  إببببب  منط بببببة جنببببب

راضبببببب   واالعتببببببداء علببببببة إتببببببة إبببببب  منط ببببببة المعرجببببببات غببببببرب  ريحبببببباا و قببببببدامر  علببببببة  راعببببببة  شببببببجار إبببببب  

رببببببذه له بالغببببببة لمببببببواطنين إلسببببببطينيين بببببببال وه بحمايببببببة ودعبببببب  مببببببن الجيش.و إببببببادت بأنرببببببا تن ببببببر ب طببببببور تعببببببود

ن مبببببببببا التطبببببببببورات الحا بببببببببلة العتبببببببببداءات من مبببببببببات المسبببببببببتوطنين والتببببببببب  ببببببببببد ت تأ بببببببببذ طابعبببببببببا جماعيبببببببببا م

لشببببببعب اانعكبببببباس مباشببببببر للتوجرببببببات المعلنببببببة للحكومببببببة اإلسببببببرائيلية الم بلببببببة تجبببببباه  وبمشبببببباركة الجببببببيشا إبببببب 

نين ياه.وشبببببببببددت علبببببببببة  ن  قبببببببببدا  جبببببببببيش اإلسبببببببببرائيل  علبببببببببة تسبببببببببري  وتبببببببببأمين اعتبببببببببداءات المسبببببببببتوطوقضا

ألدوارا لبببببتو يعبببببا  وعنا بببببرب  ضبببببد األبببببب  إببببب  ال ليببببب  وتسبببببليمر  البلبببببده ال ديمبببببة لببببببن غفيبببببر واتباعبببببه لببببب  يعبببببد

  نتبببببببائ   بببببببو نمبببببببا وحبببببببده وانبببببببدما  بينرمبببببببا لتح يببببببب  الم يبببببببد مبببببببن األطمبببببببا  االسبببببببتعمارية التوسبببببببعية إببببببب  

يف كببببببامال يمبببببب  الشببببببر ابببببببات اإلسببببببرائيلية األ يببببببرها بمببببببا إبببببب  ذلبببببب  محاولببببببة السببببببيطره علببببببة الحببببببر  اإلبراباالنت

إ بببببط  طنين لبببببيسوتفريبببببغ البلبببببده لل ديمبببببة مبببببن مواطنيربببببا األ بببببليينا كا تببببببار واضبببببح مبببببن قبببببب  غببببباله المسبببببتو

 لمتحببببببببدهلحكومببببببببة اليمببببببببين واليمببببببببين المتطببببببببرف إبببببببب   سببببببببرائي  و نمببببببببا  يضببببببببا للمجتمببببببببع الببببببببدول  ولألمبببببببب  ا

ن ببببببببذه مباشبببببببره عبببببببومؤسسببببببباترا ومن ماترا.وحملبببببببت البببببببو اره الحكومبببببببة اإلسبببببببرائيلية المسبببببببؤولية الكاملبببببببة وال

  إبببببب د الرببببببا والجببببببرائ  وتببببببداعياترا علببببببة سبببببباحة ال ببببببرا ا وتعتبربببببببا دعببببببوه علنيببببببة لتفجيببببببر سبببببباحة ال ببببببرا  

 دانبببببببة بكيبببببببة مريدوامبببببببة مبببببببن العنبببببببف ي بببببببعب السبببببببيطره عليرا.وطالببببببببت البببببببو اره المجتمبببببببع البببببببدول  واإلداره األ

منببببببع ا إببببببورا وبببببببذه االعتببببببداءات وات بببببباذ مببببببا يلبببببب   مببببببن اإلجببببببراءات التبببببب  يفرضببببببرا ال ببببببانون الببببببدول  لوقفربببببب

مليبببببة نسبببببان وعتكراربا.كمبببببا طالببببببت البببببدو  كاإبببببة بمبببببا إيربببببا تلببببب  التببببب  تبببببدع  الحبببببرص علبببببة مبببببباد  ح بببببو  اال

بببببباب ئ  اإلرلبببببة قبببببواالسبببببال  علبببببة  سببببباس حببببب  البببببدولتينا العتمببببباد من مبببببات المسبببببتوطنين ومبببببن ي بببببف  لفربببببا ع

 راضبببببببيراا وات ببببببباذ مبببببببا يلببببببب   مبببببببن ال طبببببببوات ال انونيبببببببة  لبببببببديرا ومنبببببببع قياداتربببببببا وعنا بببببببربا مبببببببن د بببببببو 

  ره  ن إشبببببببوالع وببببببببات والضبببببببغط علبببببببة دولبببببببة االحبببببببتال  لتفكيكربببببببا وتجفيبببببببف م بببببببادر تمويلربببببببا.وترى البببببببو ا

 عنا بببببببرب ين والمجتمبببببببع البببببببدول  إببببببب  ببببببببذا اال تببببببببار سبببببببيفتح البببببببباب  مبببببببا  الم يبببببببد مبببببببن جبببببببرائ  المسبببببببتوطن

طنين ع المسبببببببتواإلربابيبببببببة ضبببببببد المبببببببواطنين الفلسبببببببطينيين العببببببب   و رضبببببببر  وممتلكببببببباتر  وم دسببببببباتر ا وسبببببببيدإ

ؤدي  لبببببة با بمبببببا يبببببالرتكببببباب الم يبببببد مبببببن الجبببببرائ  الجماعيبببببة وموا بببببلة اعتبببببداءاتر  الرمجيبببببة ضبببببد  بنببببباء الشبببببع

 تفويت  ية إر ة لتح ي  التردئة واستعاده األإ  السياس  لح  ال را .
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 مناخسبب  الف االتحاد األوروب  مع م ر إ  قمة الRT مسؤو  م ري ساب  يكشف لـ

التحبببببباد اعلبببببب  مستشببببببار و يببببببر البيئببببببة الم ببببببري األسببببببب ا  ببببببالح العبببببب با علببببببة ت ببببببريحات  روسببببببيا اليببببببو  

اتفبببببببا  األوروبببببببب   ن عبببببببد  التو ببببببب  لنتيجبببببببة بمبببببببؤتمر األطبببببببراف حبببببببو  المنببببببباخ بشبببببببر  الشبببببببي   إضببببببب  من 

عاثبببببببات األوروبببببببب  م ترحبببببببا م بببببببريا اعتببببببببر  نبببببببه يفت بببببببر للطمبببببببود بشبببببببأن  فبببببببض انبورإض االتحببببببباد سببببببب ء .

ن تتحمبببببب   و   ن الببببببدو  المت دمببببببة ال تريببببببد  RTغببببببا ات الدإيئببببببة.وقا  ال بيببببببر الم ببببببري إبببببب  ت ببببببريحات لببببببـ

ميبببببببة دو  الناتشببببببار  بببببببأي مسببببببابمات ن ديببببببة إبببببب  عمليببببببة التغيبببببببر المنببببببا   وال تريببببببد ت ببببببدي   ي مسبببببباعده للبببببب

 وعلة.

 النبعثبببببباتاعلببببببة الببببببرغ  مببببببن  ن الببببببدو  المت دمببببببة ببببببب  الم ببببببدر األو  إبببببب  عمليببببببة  ببببببدور  و شببببببار  لببببببة  نببببببه

نبعاثبببببببات % مبببببببن اال80الدإينبببببببة المتسبببببببببة إببببببب  عمليبببببببة االحتبببببببباس الحبببببببراري إرببببببب  المسبببببببؤولة ت ريببببببببا عبببببببن 

بب    المتسبببببببالحراريبببببببة وببببببببذا يعنببببببب  كببببببببح النشببببببباط االقت ادي.و وضبببببببح ال بيبببببببر الم بببببببري  ن التغيبببببببر المنبببببببا

ى  لببببببة االقت ببببببادي ألنببببببه يتضببببببمن حببببببر  الوقببببببود حيببببببث  ن حببببببر  الوقببببببود بببببببو الببببببذي يببببببؤدإيببببببه بببببببو النشبببببباط 

لفضبببببباء اغببببببا اتا حيببببببث تتببببببراك  بببببببذه الغببببببا ات إبببببب  الجببببببو وتمنببببببع انعكبببببباس  شببببببعة الشببببببمس مببببببن األرض  لببببببة 

ربببببا ببببببو متسببببببب إيوت بببببو  باالحتبببببباس ومبببببع الوقبببببت تترإبببببع درجبببببة حبببببراره الكبببببره االرضبببببية وكببببب  ببببببذه األشبببببياء ال

غببببببببا   وإبببببببب   -بتببببببببرو   -ي.ونببببببببوه العبببببببب ب  ن معنببببببببة الوقببببببببود األحفببببببببوري  إحبببببببب  حببببببببر  الوقببببببببود األحفور

 تببببببب  ع بببببببد اتفاقيبببببببة  كيوتبببببببو  إببببببب  الياببببببببان و ل مبببببببت البببببببدو  المت دمبببببببة  ن تب ببببببب  علبببببببة مسبببببببتوى 1997 عبببببببا 

ا حيبببببببث كمبببببببا ذكرنبببببببا إيمبببببببا قبببببببب   ن تلببببببب  االنبعاثبببببببات بببببببب  المتسببببببببب إببببببب  1990 االنبعثبببببببات عنبببببببد مسبببببببتوى

لببببببة .و شببببببار  اره واالنبعاثببببببات تنطلبببببب  مببببببن حببببببر  الوقببببببود األحفورياالحتببببببباس الحببببببراري ورإببببببع درجببببببة الحببببببر

يبببببت  تمويلبببببه مبببببن قبببببب  شبببببركات الطاقبببببة وببببببذه الشبببببركات لبببببيس مبببببن  بببببالحرا  األمريكببببب   ن الحببببب ب الجمربببببوري

 لطلبببببببب علبببببببة ن ي ببببببب  اسبببببببت دامرا للغبببببببا ات وت ليببببببب  الطلبببببببب عليربببببببا إتبببببببن فض  رباحرببببببباا وتريبببببببد  ن يب بببببببة ا

متحببببببده اليبببببات الل  مبببببن المالحببببب  دومبببببا عنبببببدما يبببببت  ترشبببببيح رئبببببيس للوالوقبببببود عبببببال  بشبببببك  دائ .وتبببببابعد  لبببببذ

ب  يكببببب  السبببببامبببببن الحببببب ب الجمربببببوري يببببببادر باالنسبببببحاب مبببببن قمببببب  المنببببباخ حيبببببث بمجبببببرد تبببببول  البببببرئيس األمر

  ال يسا ولبببببذلببببببوش قبببببا  باالنسبببببحاب مبببببن اتفاقيبببببة  كيتبببببو ا وعنبببببدما تبببببولة ترامبببببب انسبببببحب مبببببن اتفاقيبببببة ببببببار

ت الواليببببببا عب  ن يكببببببون بنببببببا  اتفببببببا  وذلبببببب  ألن بنببببببا   ببببببراعا حببببببادا بببببببينيمكببببببن ع ببببببد اتفاقيببببببةا ومببببببن ال بببببب

لبببببببة نمبببببببو  المتحبببببببده وال بببببببينا وذلببببببب  ألن ال بببببببين تسبببببببب ر  والنمبببببببو االقت بببببببادي  علبببببببة إكببببببب  البببببببدو  تسبببببببعة 

اقيبببببببة ع  ي اتفمببببببباقت بببببببادبا حتبببببببة ال تت طببببببباب  ال بببببببين .و كد  ن  تعليبببببببة النمبببببببو االقت بببببببادي تتعبببببببارض تمامبببببببا 

لمت دمببببببة ا  الببببببدو  قيببببببة تتعامبببببب  مببببببع الحببببببد مببببببن اسببببببت دا  الوقببببببود األحفببببببوريا ومع ببببببلتغيببببببر المنبببببباخ ألن  ي اتفا

إبببببب   كبببببببر ملببببببوث ال تببببببدر  ذلبببببب  األمر .وإبببببب  النرايببببببة  شببببببار ال بيببببببر الم ببببببري  لببببببة  ن  الواليببببببات المتحببببببده 

%ا 20 % مبببببببن االنبعاثبببببببات المنطل بببببببةا تليربببببببا ال بببببببين22 العبببببببال  حيبببببببث  نربببببببا مسبببببببؤولة لوحبببببببدبا إ بببببببط عبببببببن

لتو بببببب  ا%ا يليرببببببا الرنببببببد واليابببببببان وروسببببببياا ومببببببن ال ببببببعب ت ريبببببببا  ن يببببببت  14 وروببببببب ويليرببببببا االتحبببببباد األ

 نا .ل لة اتفاقية بالحد من االنبعاثات وليس لدينا سوي  ن ن او  ال سارات الت  تحدث 
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 دع   ميرك   نووي  لدولة  سيوية.. كارثة إوكوشيما تط  من بعيد

عد متحببببببده ستسبببببباكامبببببباال ببببببباريسا السبببببببتا  ن الواليببببببات ال علنببببببت نائبببببببة الببببببرئيس األميركبببببب   سببببببكاي نيببببببو   

ار ها إبببببب   طببببببتايالنببببببد إبببببب  تطببببببوير قببببببدراترا النوويببببببة مببببببن  ببببببال  تببببببوإير نببببببو  جديببببببد مببببببن المفبببببباعالت ال ببببببغير

 برنام  يردف  لة مكاإحة التغير المنا  .

و وبببببب ا(Net Zero Worldو شبببببار البيبببببت األببببببيض  لبببببة  ن ببببببذه المسببببباعده بببببب  جببببب ء مبببببن مببببببادره )

ا  مبببببع ال طببببب   طلببببب  العبببببا  الماضببببب   بببببال  قمبببببة غالسبببببغو حبببببو  المنببببباخ وت بببببي  واشبببببنطن إيبببببه شبببببراكات مشبببببرو 

عين لتع ي  است دا  الطاقة الن يفة.  ال اص والمتبر 

إبببببب  العببببببا   الياببببببان إبببببب  كارثبببببة إوكوشببببببيما . وببببببب  مسببببببألة  ثبببببارت ال لبببببب  بعببببببدطاقببببببة نوويبببببة تايالنببببببد وال تملببببب 

2011. 

كنولوجيببببببا  دا  التوقببببببا  البيببببببت األبببببببيض  نببببببه سببببببي د   دعًمببببببا ت نيًببببببا للدولببببببة الواقعببببببة جنببببببوب شببببببر   سببببببيا السببببببت

ر بببببببذه  . وتعتبببببببالمتطببببببوره للمفبببببباعالت المعياريببببببة ال ببببببغيره والتبببببب  يببببببت  ت ببببببنيعرا إبببببب  م ببببببانع وقابلببببببة للحمبببببب

 .الطوار  تد   بشري إلغالقرا إ  حاالت المفاعالت عموًما  كثر  مانًا ألنرا ال تحتا   لة

تايالنبببببد علبببببة نشبببببر مفببببباعالت   ن ال ببببببراء األميبببببركيين سبببببيعملون مبببببع البيبببببت األببببببيض وذكبببببر بيبببببان  بببببادر عبببببن

 بببببببأعلة معببببببايير السببببببالمة واألمببببببن وعببببببد  االنتشببببببار )النببببببووي(  وذات مسبببببباحة   ببببببغر مببببببن مسبببببباحة المحطببببببات 

 النووية الت ليدية.

علبببببة تطبببببوير مفببببباعالت معياريبببببة  يناألرجنتببببب وال بببببين وروسبببببياا  لبببببة جانبببببب الواليبببببات المتحبببببده تعمببببب  مناإسبببببتا

  غيره ال ت ا  نماذجرا إ  مرحلة الت مي .

ضبببببة تايالنبببببد ولببببب  يحبببببد د البيبببببت األببببببيض جبببببدواًل  منيًبببببا لربببببذه اإلجبببببراءاتا لكنبببببه شبببببدد علبببببة  نبببببه سبببببيدع  ا المعر 

لعببببببا  ان بحلببببببو  بشببببببد ه لتببببببداعيات تغي ببببببر المنبببببباخا إبببببب  بلببببببوغ بببببببدإرا المتمثبببببب  إبببببب   ن ت بببببببح محايببببببده للكربببببببو

2065. 
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 ررباءدات الكمول بريطانيا تؤكد موا لة دعمرا ألوكرانيا و سبانيا تواإيرا بدإعة جديده من

ربببببببا  لبببببببة قبببببببا  رئبببببببيس البببببببو راء البريطبببببببان  ريشببببببب  سبببببببونا  السببببببببت  بببببببال   و   يببببببباره ي بببببببو  ب  ٢٤إبببببببرانس 

تشبببببببم  را مليبببببببون دوال 60العا بببببببمة األوكرانيبببببببة كييبببببببف  ن ببببببببالده سبببببببت د  ح مبببببببة دإبببببببا  جبببببببوي ب يمبببببببة نحبببببببو 

  يببببببران. وإبببببب  سببببببلحة مضبببببباده للطببببببائرات وت نيببببببات لمكاإحببببببة الطببببببائرات المسببببببيره الم دمببببببة  لببببببة روسببببببيا مببببببن 

ن مبببببب رسببببببلت الحكومببببببة اإلسبببببببانية السبببببببت دإعببببببة ثانيببببببة  سببببببيا  الببببببدع  األوروببببببب  المتوا بببببب  ل ببببببالح كييببببببفا

 بببببب    إه  ببببببالالمولببببببدات الكرربببببببائ   لببببببة  وكرانيببببببا للمسببببببابة إبببببب  ت فيببببببف حببببببده  ثببببببر ان فبببببباض درجببببببة الحببببببرار

عببببببن    التيببببببارالشببببببتاءا بعببببببد الرجمببببببات الروسببببببية علببببببة منشببببببقت الطاقببببببة األوكرانيببببببة التبببببب  تسببببببببت إبببببب  ان طببببببا

 ماليين السكان.

مولببببببد كررببببببباء  لببببببة  وكرانيببببببا لمسبببببباعده سببببببكان المنبببببباط  المتضببببببرره  14 رسببببببلت الحكومببببببة اإلسبببببببانية الجمعببببببة 

علبببببببة مواجربببببببة االن فببببببباض الشبببببببديد إببببببب  درجبببببببات  ان طبببببببا  التيبببببببار الكررببببببببائ  جبببببببراء ال  بببببببف الروسببببببب  مببببببن

 الحراره المرت ب  ال  إ   الشتاء.

 لببببببفنيببببببة لحوقببببببا  و يببببببر ال ارجيببببببة اإلسبببببببان   وسببببببيه مانويبببببب   لباريببببببث السبببببببت علببببببة بببببببامش جمعيببببببة برلما

ون قاسببببببيا مولببببببد كررببببببباء لمواجرببببببة شببببببتاء سببببببيك 14شبببببما  األطلسبببببب  إبببببب  مدريببببببد   رسببببببلنا دإعببببببة جديببببببده مببببببن 

 جدا و عبا جدا إ   وكرانيا .

 ن  شببببببيره  لببببببةموكانببببببت الحكومببببببة األوكرانيببببببة قببببببد طلبببببببت الجمعببببببة  دعمببببببا  ضبببببباإيا  مببببببن االتحبببببباد األوروببببببب ا 

 بات روسبببببية بببببار  ال دمبببببة مبببببن جبببببراء ضبببببر كثبببببر مبببببن ن بببببف البنبببببة التحتيبببببة ل طبببببا  الطاقبببببة إببببب  الببببببالد ببببببات 

 واسعة النطا  استردإترا منذ تشرين األو   كتوبر.

 ا.تشرين األو   كتوبر  مسة مولدات كررباء  لة  وكراني 19وسب   ن  رسلت مدريد إ  

ألوكرانيببببببة سببببببياره  سببببببعاف  ضبببببباإية وتع يبببببب ات للشببببببرطة لمسبببببباعده السببببببلطات ا 30 لببببببة ذلبببببب  سترسبببببب  مدريببببببد 

 جرائ  حرب يحتم   ن تكون قد ارتكبت علة  راضيراا وإ   لباريث.إ  التح ي  إ  

كييببببببفا  مببببببن جرببببببة   ببببببرىا تعرببببببد رئببببببيس الببببببو راء البريطببببببان  ريشبببببب  سببببببونا  السبببببببتا إبببببب   و   يبببببباره  لببببببة

إببببببا    ح مببببببة دبموا ببببببلة الببببببدع  الثابببببببت ألوكرانيببببببا الببببببذي كببببببان محببببببور تركيبببببب   سببببببالإه إبببببب  المن بببببببا وبت ببببببدي

 رجمات الروسية بالطائرات المسيره.جوي جديده للمساعده إ   د ال

 لنراية .اعك  حتة وقا  سونا  عبر تويتر  تعل  بريطانيا ما يعنيه ال تا  من  ج  الحرية ... نحن م
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