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 (موقع مجلس النواب(..)6.)صمجلس النواب ينهي قراءة مشروعي قانونين 

    رئيييييييس مجلييييييس النييييييواب ال ييييييراي يتفييييييت مييييييع اورلن عليييييي  الم ييييييي  تف ييييييي  اوتفيييييياي ال   ييييييي واليييييير

 (شفت نيوز(..)7.)صللنف  الكهر ائي ومل ان وب

 وكالييييييل (..)8.)صرئاسييييييل ال رلمييييييان تييييييلعو لتوسيييييي ل الشييييييمو   الرعايييييييل وزيييييييالة رواتييييييب المسييييييتفيلين

 (الم لومل

 والغييييييياز النائيييييييب عيييييييي شيييييييلال: لجنيييييييل الييييييينف  سيييييييتفات  ال كوميييييييل ورسيييييييا  مشيييييييرو  قيييييييانون الييييييينف  

 (ال هل نيوز(..)9.)صلل رلمان

   ع ييييييو لجنييييييل الكهر يييييياء النيا يييييييل سييييييهيلل السييييييل اني: السييييييولاني رسيييييي  ال  ييييييوا  اووليييييي  ل يييييي  مليييييي

 (وكالل الم لومل(..)9.)صال اقل

  النائ ييييييييل زينييييييييب الموسييييييييوب تنييييييييل  منتر ييييييييا  للسييييييييولاني  شيييييييي ن مجيييييييياو  الت اقييييييييل مييييييييع سيييييييييمنز

  (وكالل الم لومل(..)10.)صاأللمانيل

  النائيييييييييييب جيييييييييييياب تيميييييييييييور: و يوجيييييييييييل  ييييييييييي    يييييييييييين  كوميييييييييييل اوقليييييييييييي  والمركيييييييييييز  شييييييييييي ن

 (السومريل نيوز(..)10.)صالموازنل

  السيييييييومريل (..)11.)صالنائيييييييب د الزييييييييالب ي اليييييييب  اوسيييييييرا   ييييييي قرار الموازنيييييييل لتنيييييييلي  ال يييييييلما

 (نيوز

  كيمياوييييييل  يييييي النائيييييب سيييييوران عمييييير ي اليييييب السيييييولاني  يييييالت نيت  اسيييييت لا  الجيييييي  التركيييييي  سيييييل ل

 (شفت نيوز(..)11.)ص اقلي  كورلستان

 وكاليييييييل (..)12.)صالنائيييييييب جاسييييييي  الموسيييييييوب يوجييييييي  اتهاميييييييا   قليييييييي  كرلسيييييييتان  سييييييي ب الموازنيييييييل

 ( الم لومل

 وكاليييييييييل (..)13.)صالنائيييييييييب د النيييييييييلرب:  مريكيييييييييا تت عيييييييييب  منيييييييييلرا  الشييييييييي ب ع ييييييييير اليييييييييلوور

 (الم لومل

   تشييييييييكي  لجنييييييييل لمتا  ييييييييل تنفييييييييي  ال نييييييييول مييييييييع النائ ييييييييل عاليييييييييل نيييييييييي  تييييييييلعو السييييييييولاني اليييييييي

 (وكالل الم لومل(..)13.)صسيمنز

  النائييييييييييييب شييييييييييييري  سييييييييييييليمان: منييييييييييييا   يييييييييييي ء شييييييييييييليل  يييييييييييي جراءا  الت وي ييييييييييييا  الممنو ييييييييييييل

 (ال هل نيوز(..)13.)صل يزيليين
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  النائيييييب ر ييييييت الييييييال ي: منفييييي  جريشيييييان ي ت ييييير   يييييل الم يييييا ر األساسييييييل ليييييل و  األسيييييل ل األمريكييييييل

 (ال هل نيوز(..)14.)صلل راي

 

  ت ولييييييييييييي   لييييييييييييي  عيييييييييييييرس  عر يييييييييييييي ولنييييييييييييياء  25السيييييييييييييولاني عييييييييييييين   وليييييييييييييل   ليجيييييييييييييي : 

 (السومريل نيوز(..)15ص.)  وب

  السيييييييومريل (..)15.)صالميييييييالكي ي ييييييي ر مييييييين  موجيييييييل تتيييييييامر  جلييييييييلة: اتركيييييييوا ال كوميييييييل ت مييييييي

 نيوز(

  ٥٣رئيييييييييييس ليييييييييييوان رئاسييييييييييل الجمهوريييييييييييل ييييييييييي من   نيييييييييياء ال يييييييييييرة  يييييييييي     ولييييييييييل  ليجييييييييييي 

 وكالل اون اء ال راقيل((..)16.)ص

 وكاليييييييييل (..)16.)صوزارة المالييييييييييل: مازلنيييييييييا  يييييييييي  يييييييييور اوعيييييييييلال لمشيييييييييرو  قيييييييييانون الموازنيييييييييل

 (الم لومل

  وكالييييييل األن يييييياء (..)17.)ص وزيييييييرة اوتييييييياو  ت ليييييين ا يييييي ي اوشييييييترا  المييييييلعو  ل لمييييييل اونترنييييييي

 (ال راقيل

 سيييييييييييمها  ملفيييييييييييا    سيييييييييييال   يييييييييييي لييييييييييييال  علييييييييييي   اوليييييييييييل السيييييييييييولاني.. واأل يييييييييييير يت هيييييييييييل  

 (الم لوملوكالل (..)17.)صقري ا

  شيييييييفت (..)18.)صت ييييييال  ال نجييييييير  يشييييييك    جلييييييييل السييييييولاني  يييييييي ايييييييلار قيييييييانون ال فييييييو ال يييييييا

 (نيوز

    ال ييييييييييييييراي يهكييييييييييييييل ألوكرانيييييييييييييييا  مميييييييييييييييل ال ييييييييييييييوار  ييييييييييييييي  يييييييييييييي  األزمييييييييييييييا  والمشييييييييييييييك

 السومريل نيوز((..)19.)صاللوليل

 وكاليييييييل  (..)19.)ص٥٢٥٢اسييييييييا  ال ييييييييلاني يهكيييييييل ري يييييييل ال يييييييراي تنيييييييلي   ليييييييب وست يييييييا ل كييييييي س

 (األن اء ال راقيل
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 (شفت نيوز(..)20.)صع وة يوتيل تستهل  منر شركل مناوو   ي ي ح اللين 

  لمراج تهيييييييييا  ١١١اليييييييييل ا  تيييييييييلعو ال ل يييييييييل المتنيييييييييلمين للن يييييييييو   يييييييييي الكلييييييييييل ال سيييييييييكريل اليييييييييلورة

 (وكالل األن اء ال راقيل(..)20.)ص

 

 

 

 

   (السومريل نيوز(..)21.)صالنفنا  واويرالا   ي الموازنلتو ي   كومي ي ص  ج 

  وكاليييييييل (..)21.)ص   يييييييي ال ييييييييرة25اقتييييييييالب ي يييييييين  جييييييي  ا ييييييييرالا  المتوق يييييييل مييييييين   ليجيييييييي

 (الم لومل
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 (روسيا اليو (..)22.)صسوريا ت لل شرو ا  لل وار مع تركيا 

  ييييي مل مييييين ال شيييييي  م  ييييي ة قالميييييل مييييين لوليييييل عر ييييييل.. السييييي وليل ت ييييي   م اوليييييل تهرييييييب كمييييييل 

 ن  ا   اريل ((..)22.)ص   رينل  كيل

 

 

 (شفت نيوز(..)23.)صموق   يراني رسمي عن ازمل اللوور  ي ال راي 

 (٥٢ رانس (..)23.)صايا ا      ي نار وس  لنلن 

 التنارير

   ترليييييييييييييييون  200مستشييييييييييييييار السييييييييييييييولاني: السيييييييييييييين  اونفيييييييييييييياقي للموازنييييييييييييييل سيييييييييييييييي  اليييييييييييييي

 ..)المشري((24.)صلينار

  ت ركيييييييا  ويجيييييييال  ليييييييو  وزميييييييل ارتفيييييييا  سييييييي ر يييييييير  اليييييييلوور ت كييييييييلا   رلمانييييييييل   يييييييل  وجيييييييول

 (..)ال لالل(25.)ص2023   ا  سياسيل  ش ن مسولة موازنل 

  37  اجييييييل وعييييييالة النتيييييير  التشييييييري ا  التييييييي تيييييينت  عمليييييي  الت  ييييييي : الن ييييييا  ال يييييياص يسييييييه  ب %

 (..)الي اح( 26.)صمن الناتج اوجمالي
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 مجلس النواب ينهي قراءة مشروعي قانونين

انهييي  مجليييس النيييواب  جلسيييت  اوولييي  مييين  ييييل  اوو  للسييينل التشيييري يل ال انييييل  يييمن اليييلورة  موقيييع مجليييس النيييواب/

نائ يييا  237اونت ا ييييل ال امسيييل التيييي عنيييل  الييييو  السييي    رئاسيييل السييييل د ال ل وسيييي رئييييس المجليييس و   يييور

و يييي مسيييته  الجلسيييلم الا اليميييين اللسيييتوريل كييي  مييين السيييالة ييييزوان عليييي د .قيييانونين قيييراءة ومناقشيييل مشيييروعي

منشيييل  يييلي  عييين النائيييب المتيييو ي م ميييول شييياكر السييي مي وكيييات  ع ييييل كيييات   يييلو عييين النائيييب ال يييلي  رييييا  يييياليم 

الجييلل  ييي اللجييان  وارجييا مجلييس النييواب التيييوي  عليي  النييواب.و الييب اليسييارب  ييلو عيين النائييب ال ييلي  مييي ل شييهيل

و ييي سييياي ا ييرم  نهيي  المجلييس ا نيياء الجلسييل التييي تيير س جان ييا منهييا السيييل شييا وان ع ييل  نائييب .النيا يييل اللائمييل

اليييرئيسم النيييراءة اوولييي  لمشيييرو  قيييانون اوتيييياو  والم لوماتييييل والمنيييل  مييين لجيييان الننييي  واوتيييياو  وال يييلما  

واوعييي   مييين  جييي  تنتيييي  والارة ق يييا  اوتيييياو  والم لوماتييييل  يييي جمهورييييل واوعميييار وال نا يييل والسييييا ل واو يييار 

ال يييراي ورسييي  السياسيييل ال اميييل لهيييا وت لييييل الجهيييا  الم تييييل   ملييييل ت يييييص وتنتيييي  التيييرللا  ومييين  التيييرا يص 

 واوجييييازا  و مايييييل ال ييييروا  الو نيييييل  ييييي ميييي م الن اعييييا  و ييييمان اوسييييت لا  اوم يييي  لل ييييي  التييييرللب وتشييييجيع

و تيييي  المجلييييس قييييراءة تنرييييير ومناقشييييل مشييييرو  قييييانون الت ييييلي  الرا ييييع لنييييانون .اوسييييت مار  ييييي ق ييييا  اوتييييياو 

والمنييييييل  ميييييين لجنييييييل اوسييييييت مار  1998( لسيييييينل 20اوسييييييت مار اليييييييناعي للن يييييياعين ال يييييياص والم ييييييتل  رقيييييي  )

ن تغيييييير عنييييوان النييييانون و نييييي   مييييلا    السيييييلا  والسييييالة النييييواب عليييي  الم ال ييييل  م ر ييييل الهييييل  ميييي.والتنمييييل

ورهييييل ال كوميييل  النيييانون كيييون انييي  ا يييي  الييي  المجليييس مييين ال كوميييل السيييا نل والم ال يييل  جميييع النيييوانين ال اييييل 

 اوسييييت مارا   نييييانون وا ييييل شييييام  ومو ييييلم واعييييالة النتيييير  منييييلار الرسييييو  المنلمييييل ميييين الشييييركا  اوسييييت ماريل 

اص و ييييرورة تييييو ير ال يئييييل الم ئمييييل ل ميييي  الن ييييا  ال يييياص الميييي كورة  ييييي مسييييولة النييييانونم ولعيييي  الن ييييا  ال يييي

الم ليييي واوجن يييي و يييرورة او ييي   منتر يييا  ات يييال الييييناعا  ال راقييييل واعيييالة ال مييي   الم امييي  ال راقييييل وم الجيييل 

كميييا  رجيييا المجليييس قيييراءة تنريييير لجنيييل .مشيييكلل تمليييي  اورا يييي المنيييا  عليهيييا المييييانع للنهيييو   الن يييا  الييييناعي

نيييائت  يييو  الم لوميييا  اليييوارلة  يييي كتييياب وزتيييرة ال يئيييل/مركز الوقاييييل مييين اوشييي ا   وجيييول اشييي ا  كيميييائي تنييييي ال 

) مسيييير ن(  ييييي سييييمال الييييلاب اليييي ب تنتجيييي  شييييركل اوسييييملة الجنو يييييل والمنييييل  ميييين لجنتييييي اوقتيييييال واليييييناعل 

 يئيييل النيا ييييل المشييياركل  يييي و كمييي  المجليييس قيييراءة تنريييير لجنيييل اليييي ل وال.والتجيييارة والزراعيييل والمييييام واوميييوار

 ييييييو  التغييييييييرا   (cop27)مييييييهتمر الييييييلو  او ييييييرا  وتفاقيييييييل اوميييييي  المت ييييييلة او اريييييييل للتغيييييييير المنييييييا ي

واو ييي   اللجنيييل  يييي تنريرميييا ان الميييهتمر اويييي    نشييياء يييينلوي ال سيييائر واو يييرار مييين اجييي  ت يييوي  .المنا ييييل

وي ت ييييير مييييي ا انجييييياز مهييييي  منييييي  اتفاقييييييل  ييييياريس عيييييا   اليييييلو  الم ر يييييل للتييييي  يرا  اونييييييل للتغييييييرا  المنا ييييييل

واويييي  لجنيييل اليييي ل وال يئيييل  يييالزا  وزارة ال يئيييل  تيييو ير اومكانيييا  المالييييل والفنييييل لتيييو ير جنييياح  ييياص .2015

لل يييراي  ييي     الييييا  ميييهتمر التغيييييرا  المنا ييييل النيييال  و يييرورة اعيييلال  رييييت عراقيييي للتفييياو  يمتلييي  مهيييارا  

 ييي   زجييي   يييلورا  للغيييل اونكليزييييل والتفاو ييييل و نييياء النيييلرا   يييي مييي ا المجيييا  لييييتمكن مييين  تفاو ييييل عالييييل مييين

اليييل ا  عييين  نيييوي ال يييرايم ا يييا ل الييي  مشييياركل مم ليييين عييين اللجيييان النيا ييييل الم تلفيييل  يييي ميييهتمر او يييرا  النيييال  

يييياليل ك ييييرة وتنوييييع مييييالر  يييي لوليييل اوميييارا  ال ر ييييل المت يييلة والميييهتمرا  ال  نيييلم و يييرورة ت نيييي ت يييوو  اقت

الييييل   واوعتمييييال عليييي  اقتيييييال ا  يييير مسييييتلا  لتفييييالب النيييييول واوجييييراءا  التييييي اقرتهييييا اوتفاقييييا  اللوليييييل والتييييي 

 .  لما تنرر ر ع الجلسل.سيكون  ا  ت  ير سل ي عل  اقتيال ال راي
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ال   ي والر   ال راي يتفت مع اورلن عل  الم ي  تف ي  اوتفاي رئيس مجلس النواب 

 الكهر ائي ومل ان وب للنف 
ح رئيييس مجلييس النييواب ال راقييي د ال ل وسيييم يييو  السيي  م  يي ن  يي لم ما يييل  ييي تف ييي  اوتفيياي  شييفت نيييوز/ ييير 

ال   يييي  يييين  ليييلم واألرلن وميييير   يييا ل  لييي  مو يييع الييير   الكهر يييائي وميييل  ن يييوب لتييييلير الييينف  مييين م ا تيييل 

ل.جاء  لييي   يييي ميييهتمر يييي في مشيييتر  عنيييلم ال ل وسيييي ميييع نتييييرم األرلنيييي   ميييل الييييفلب ال ييييرة  لييي  مينييياء ال ن ييي

وقا  ال ل وسيييي  ييي   المييييهتمرم  نييي  جيييرا  ييي   اللنييياءا  التييييي عنيييب انتهييياء زييييارة األ يييير  ليييي  ال اييييمل  غيييلال.

األييييا  الما ييييل   جراميييا الو يييل النييييا ي األرلنيييي ميييع الرئاسيييا  الييي  ا والنيييوا واأل يييرا  السياسييييل ال راقييييل  ييي  

الت كييييل علييي  ال وا ييي    جييي  ال  قيييل ميييا  يييين الجييييران  يييين ال يييراقيين واورلنييييين و يييرورة مواجهيييل الت يييليا  التيييي 

تمييير  المن نيييل وال يييال  وتكيييون لنيييا رهييييل  هييي ا الملييي  سيييواء علييي  المسيييتوا النييييا ي  تف يييي  ال رلميييانين  يييي ال رلمانيييا  

مسيييتوا ال كوميييا   تف يييي  اوتفاقييييا  والت اونيييا  ال نائيل.و  يييا   نييي  جيييرا ال ر ييييل واوسييي ميل واللولييييل  و علييي  

اي ييييا   ييييا المليييي  األمنييييي وم  نييييل   يييييا تنتييييي  لاعيييي م وتنييييلي  الجهييييل اوسييييت  ارب ميييين األرلن  ا  ييييا ل  ليييي  

 ا م  نييييل المتييييور ين  ن ييييايا الفسييييال  يييي   الفتييييرة السييييا نل  ييييي ال ييييراي و  ييييل  األرلن اسييييتمرار ت اونهييييا  ييييي ميييي

األرلنيييييلم واي يييا تف ييييي  اوتفييياي ال   ييييي  ييييين  -المل .كميييا  كييييل ال ل وسيييي عليييي  تف يييي  اوتفاقييييا  ال نائيييييل ال راقييييل 

ييييان والنييييامرة لمييييا لهيييي ا اوتفيييياي    ييييال اسييييتراتيجيل ت يييينكس ايجا ييييا  عليييي  ميييي م ال لييييلانم وعليييي  اسييييتنرار   غييييلال وعم 

ميييا  يييين ال يييراي ومييي م ال ليييلانم وان األرلن تمتييياز  تيييو ير السيييلع  المن نيييلم مرل يييا  يييالنو :    نيييا  مكانييييل ت يييال  السيييلع

 م تليييي  الن اعييييا  ممكيييين ن تاجهييييا  ييييي المر لييييل النالمييييل منهييييا الزراعييييل واأللويييييل وال اقييييل الكهر ائيييييل.وت ري 

ال ل وسيييي  لييي  مو يييو  الييير   الكهر يييائيم قيييائ : جيييرا   يييا تفيييييلي  يييي مييي ا اوميييرم وميييي تتميييل للنييياءا  السيييا نل 

ن ال ليييلين  يييي مييي ا الجانب.و شيييار رئييييس مجليييس النيييواب ال راقيييي  لييي   ن مييين الجوانيييب اوسيييتراتيجيل المهميييل ميييا  يييي

التيييي ي  يييا عنهيييا ال يييراي منييي   تيييرا   ويليييل ميييي عيييلل منا ييي  تييييلير الييينف م وال يييليا عييين الييير   ميييا  يييين م ا تيييل 

اسيييل متكامليييل لييي    يييل ان   ييييا ال ييييرة وال ن يييلم م ينيييا  ن مييي ا المشيييرو  سيييييرا النيييور قري يييام وقيييل تييي  و ييييع لر

ال كوميييل ال راقييييل ال الييييل الم وقيييا  التيييي  ل   لييي  عيييل  الم يييي  هييي ا المشيييرو م وييييرا ل كانييي  الكلفيييل المالييييل 

 نجيييازم  امتيييل جيييلام وتمييي   عيييالة لراسيييت .ونوم  لييي   ن األرلن ييييير م نيييي  الكلفيييل المالييييل  نجييياز المشيييرو  ألنييي  

كيييين انجييييازم سيييييزيل ميييين  جيييي  يييييالرا  اليييينف  ال راقيييييلم واونفتيييياح عليييي   سييييواي يُنفيييي    ائييييلا  اليييينف  ال راقيييييم ول

عالمييييييل   يييييرام واييييييفا زييييييالة المنا ييييي   ييييييع الييييينف  ال راقيييييي  ييييي  المهمل .وتا ع ال ل وسيييييي  يييييالنو م  ن الجانيييييب 

فيييس التشيييري ي األرلنيييي  كيييل علييي  لعييي  انجييياز مييي ا المشيييرو  اوسيييتراتيجيم و تيييا  لييي  ت فيييي  كلفيييل ا نجيييازم و يييي ن

الوقييي  تييي  ت لييييل الك يييير مييين األميييور الفنييييل التيييي سييييت  عنيييل اجتماعيييا   يييي السيييل ل التنفي ييييل.من جهتييي  قيييا  الييييفلب 

 ييي   الميييهتمرم  ن ميييل  ن يييوب لتييييلير الييينف  مييين ال ييييرة  لييي  مينييياء ال ن يييل سييييو ر منفييي  جلييييل للتييييليرم واي يييا  ن 

ليييي  مو يييو  اليييير   الكهر ييييائي  ييييين ال ييييراي واألرلنم كلفيييل اوسييييت مار سييييت ول لل ييييراي مييين عائييييلا  التيييييلير.ونوم  

وقيييا  الييييفلب  ن: سنسييي   لزييييالة كمييييل ال اقيييل مييين  ييي   مييي ا الييير  م مهكيييلا انييي  سييييكون منيييا  ت ييياون  المجييياو  

 كا ل  ين ال للين.
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 رئاسل ال رلمان تلعو لتوس ل الشمو   الرعايل وزيالة رواتب المستفيلين

النائيييب األو  ليييرئيس مجليييس النيييواب م سييين المنيييلووبم السييي  م الييي  توسييي ل قاعيييلة شيييمو  لعيييا الم لوميييل/ وكاليييل 

  ش كل الرعايل وزيالة الرواتب  ما يت ئ  والمتغيرا  الم يشيل

وقيييا  المنيييلووب  يييي  ييييان تلنتييي  /الم لوميييل /م علييي  ميييام  اسيييتن ال  وزيييير ال مييي    ميييل األسيييلب  ن  ت  ييييت ال نيييول 

,  مييير  يييرورب ميييع التركييييز علييي  توسييي ل قاعيييلة 2014لسييينل  11لرعاييييل اوجتماعييييل رقييي  التيييي نيييص عليهيييا قيييانون ا

الشييييمو  للفئييييا  المشييييمولل  الرعايييييل , مشييييللا  عليييي  وجييييوب  عييييالة النتيييير  منييييلار الرواتييييب التييييي  اتيييي  و تييييت ء  

  والمتغيرا  الم يشيل األ يرة .

ع ييير علييييا  م تلفيييل م ومنهيييا ت يييوير امكانيييياته   و كيييل   اجيييل ال ليييل لتشيييري ا  ع يييرا  نييييا    ييي  الشيييرائ  الهشيييل

  ما يت ل   سوي ال م  الم لي , وتنلي  اللع  ال ز  للش اب  ما يُسه   ي تو ير  رص ملرة للل   .

 ال رلمان ير ع جلست .. السومريل تست ر    رز ما ت منت 
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 ستفات  ال كومل ورسا  مشرو  قانون النف  والغاز لل رلمانالنف  جنل ل: النائب عي شلال

اعلييين ع يييو لجنيييل الييينف  والغييياز عليييي شيييلال الفيييارسم الييييو  ال مييييس م ان اللجنيييل سيييتفات  ال كوميييل  /ال هيييل نييييوز

مجليييس النيييواب م مشييييرا الييي  ان مشيييرو  قيييانون الييينف  والغييياز مييين ورسيييا  مشيييرو  قيييانون الييينف  والغييياز الم يييل   لييي  

   رز المشاريع التي ت م  اللجنل عل   علالما و قرارما .

م ان مشيييرو  قيييانون الييينف  والغييياز ي يييل مييين المهيييا  األساسييييل للجنيييل م م ينيييا ان لجنتييي  “وقيييا  الفيييارس  يييي  يييليا 

 “.ن النف  والغاز ستفات  ال كومل ورسا  المسولة النهائيل لمشرو  قانو

 ل كوميييل شيييكل  لجنيييل تفاو ييييل  رئاسيييل نائيييب رئييييس اليييوزراء لشيييهون ال اقيييل ونائيييب رئييييس اليييوزراء ” و  يييا   ن 

للشييييهون اوقتييييياليل وشييييركل سييييومو وعييييلل ميييين الجهييييا  ال كوميييييل الم نيييييل للتفيييياو  مييييع  كومييييل ا قلييييي   شييييان 

 ”.قانون النف  والغاز

 2003والغيياز ي ييل ميين   ييرز المشيياك  التييي تواجيي  ق ييا  اليينف  والغيياز   ييل عييا  يييياب قييانون اليينف  ” و شييار  ليي   ن 

.“ 

: السولاني رس  ال  وا  اوول  ل   مل  سهيلل السل اني نيا يلالالكهر اء  لجنلع و 

 ال اقل

اكييييل  ع ييييو لجنييييل الكهر يييياء النيا يييييل سييييهيلل السييييل انيم اليييييو  السيييي  م ان رئيييييس الييييوزراء د الم لومييييل/ وكالييييل 

 شييييييييييييييييييييييا  السيييييييييييييييييييييولاني رسييييييييييييييييييييي  ال  يييييييييييييييييييييوا  اوولييييييييييييييييييييي  ل ييييييييييييييييييييي  ملييييييييييييييييييييي  ال اقيييييييييييييييييييييل.

تنييييو  ميييييالر ال يييييو  عليييي  ال اقييييل ميييين اساسيييييا  “وقاليييي  السييييل اني  ييييي  ييييوار تا  تيييي  وكالل/الم لومييييل/م ان 

 ”.اميركيييييييييييا واورمييييييييييياب والفسيييييييييييال ميييييييييييي اسييييييييييي اب تيييييييييييرلب واقيييييييييييع الكهر ييييييييييياء“م م ينيييييييييييل ان ”النجييييييييييياح

م مشييييرة الييي  ان ”ز اولمانييييل سيييي   مشييياك  ال اقيييل  يييي ال يييرايتنفيييي  مييي كرة التفيييام  ميييع شيييركل سييييمن“وا يييا   ان 

 “. 2019اوتفييييييييياي ميييييييييع سييييييييييمنز ميييييييييو اسيييييييييتكما  لت ركيييييييييا   كوميييييييييل عيييييييييال  ع يييييييييل المهيييييييييلب عيييييييييا  “

 ”.شركل سيمنز اولمانيل تمتل  تننيا   لي ل و    جليلة يمكن است مارما  ي ال راي“ولفت  ال  ان 
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 تنل  منتر ا  للسولاني  ش ن مجاو  الت اقل مع سيمنز األلمانيل الموسوبالنائ ل زينب 

قييييلم  ع ييييو مجلييييس النييييوابم زينييييب الموسييييوبم اليييييو  السيييي  م اقترا ييييا  اليييي  رئيييييس مجلييييس الم لومييييل / وكالييييل 

 الوزراء د شيا  السولانيم  ش ن اليل الت اقل مع شركل سيمنز األلمانيل.

رئييييس اليييوزراء د السيييولانيم ان تنيييو  شيييركل سييييمنز األلمانييييل  توسييييع وقالييي  الموسيييوب  يييي  يييليا  اقتيييرح علييي  

 عملها  نتاج ال اقل الكهر ائيل  ي ال  ل ع ر مشاريع لل اقل الشمسيل وال اقا  المتجللة .

و  ييييا  م  ن  السييييولاني  اليييييا  ي ييييالج األ  يييياء وميييي ا يت لييييب وقيييي  لن ييييوجها م و تييييل اليييي   ن  رئيييييس الييييوزراء 

 مشرو   ار ل ال ريت لل اقل  ي ال راي من ق   شركل سيمنس . يس    كما 

و و يييي   ع ييييو مجلييييس النييييوابم  ن  الشييييركل األلمانيييييل متوقيييي  عملهييييا  سيييي ب ُ  ييييا شييييركل جنييييرا  الكترييييي  

 ( .2019-2018األمريكيل التي تريل الت   لل لل كما   ل   ي  عوا  )

كييييل يييييو   مييييس الجم ييييلم  نيييي   عنييييل سلسييييلل اجتماعييييا  وكييييان رئيييييس مجلييييس الييييوزراءم د شيييييا  السييييولانيم قييييل  

ولنييياءا  منييي  ييييو   ميييسم كلهيييا تهسيييس  لييي  ع قيييل اسيييتراتيجيل ميييع  لمانييييام مرل يييا   ليييلينا تجر يييل ناج يييل ميييع شيييركل 

 سيمنز و و  نا ري تنا  ي ل و  شركا  است ماريل   را  ل  ال راي .

 لمركز  ش ن الموازنل: و يوجل      ين  كومل اوقلي  واتيمورالنائب جياب 

اكيييل النائيييب عييين اليييليمنرا ي الكرلسيييتانيم جيييياب تيميييورم الييييو  السييي  م عيييل  وجيييول    يييا   يييين / السيييومريل نييييوز

اوقليييييي  والمركيييييز  شييييي ن الموازنيييييل.وقا  تيميييييور  يييييي  لي ييييي  ل رنيييييامج   يييييالم تز   الييييي ب ت  ييييي م   يييييائيل  كوميييييل 

السيييييومريل م  ن  السيييييولاني يتمتيييييع   رييييييل  يييييي الت امييييي  وعليييييي  او ي  يييييع ألب  يييييغو ا  لا لييييييل او  ارجييييييل م 

وا ييا  انييي   ن الييلا لي الي  .مشيييرا اليي  ان  زيارتييي  اليي  المانيييا   يييوة ايجا يييل عليي  اعت ارميييا لولييل و تتييل    الشييي

 و توجيييل    يييا   يييين  كوميييل اوقليييي  والمركيييز ولييييس لنيييا ع قيييل  يييي مو يييو  تييي  ير اقيييرار الموازنيييل م م ينيييا انييي  

%  هيييي لييين تكيييون مييين لون منا ييي م 17% او 14 لييييس ليييلينا  ييي  سيييوا اوتفييياي و يييي  يييا  كانييي  نسييي ل اوقليييي  

و اليييب تيميييور  كيييومتي المركيييز واوقليييي   ييي  تو ير ."سيييومو كل  عت يييار اوقليييي  سيييي  ي نسييي ل مييين نف ييي  الييي  شييير

 ييييرص عميييي  لل ييييا لين وال ييييريجينم لكيييين  شيييير  او يكييييون اوعتمييييال عليييي  التوتييييي  ال كييييومي وان يشييييم  النييييرار 

    يييرورة ت يييييص الجيييزء اوك ييير مييين الموازنيييل الييي  المشييياريع اوسيييت ماريل الن يييا  ال ييياص اي يييا م مشيييللا علييي

واشيييار الييي  ان  اسييي ار يييير  اليييلوور ا ييير   شيييك  ك يييير علييي  لم الجيييل ل نييي  الت تييييل للييي  ل وال يييلما  واوعمار .

ير اوقليييي   يوييييا  يييي الميييوال الغ ائييييل وت يييال  السيييلع  يييي م مهكيييلا  ن ييين ميييع اوييييوا  التيييي ترييييل اسيييتجواب ميييل

 ال نييييييييييييييييييييييييي  المركيييييييييييييييييييييييييزب لم ر يييييييييييييييييييييييييل اسييييييييييييييييييييييييي اب ارتفيييييييييييييييييييييييييا  اسييييييييييييييييييييييييي ار اليييييييييييييييييييييييييلوور .

م ا نييي  النائيييب عييين ال يييزب اليييليمنرا ي علييي   اوجيييواء التيييي  ننتهيييا تلييي  ال  وليييل م مشييييرا الييي   25و شييي ن  ليجيييي 

 كون  ع و  ي لجنل الش اب والريا ل .  ف  او تتاح ان   ل  يت  لعوت  ال    ور

 

 

 

https://www.alsumaria.tv/source-details/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2
https://www.alsumaria.tv/Entity/133479/%D8%B3%D9%88%D9%85%D9%88/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/139060/%D8%AD%D9%81%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD/ar/
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 ي الب  اوسرا    قرار الموازنل لتنلي  ال لما  الزيالبالنائب د 

 اليييب النائيييب المسيييتن   يييي لوليييل النيييانونم د الزييييالبم الييييو  السييي  م ال كوميييل ال راقييييل  اوسيييرا   /السيييومريل نييييوز

نييييل لتنييييلي  ال ييييلما .وقا  الزيييييالب  ييييي  لي يييي  ل رنييييامج   ييييالم تز   اليييي ب ت  يييي م   ييييائيل  ييييي اقييييرار قييييانون المواز

ايجا ييييل وا يييرا   لهيييا جوانيييب سييييمنزالسيييومريل م  ن  زييييارة السيييولاني لتوقييييع مييي كرة اتفييياي ميييع الشيييركل اولمانييييل  

 م مشييييرا الييي  ان  الميييهتمر ال يييراي سيييل يل كونهيييا و تر يييي الك يييير مييين اليييلو  المجييياورة و  ييي  الش يييييا  لا ييي 

ايلييب الييلو  ال ر يييل ليي  نييرة منيي   ائييلة لل ييراي الييي   اليي ب عنييل  ييي السيي وليل ميين اجيي  النمييل ال ر يييل والتييي   ييرم

وا يييا :  علييي  ال كوميييل ال راقييييل ال مييي   شيييك  جيييال علييي  انهييياء ال روقيييا  اومنييييل مييين ق ييي  اليييلو  المجييياورة اون .

علييي  اعت يييار ان تركييييا الييي  اون مسيييتمرة  النيييي  م مشيييررا علييي    يييرورة وقيييو  ال رلميييان ال راقيييي علييي  الك يييير 

سيييمل   يييوص مييي ا اومر .وتييا ع ان  ت ييارب اسييي ار اليينف  اللولييييل  سيي ب اجييواء الشيييتاء  ييي اور يييا ميين الننييا  ال ا

وتييييلاعيا  ال ييييرب الروسيييييل  اووكرانيييييلم تسيييي     ييييي التمهيييي   يييي قرار قييييانون الموازنييييل لغيييير  ت ليييييل سيييي ر اليييينف  

ييييالب  يييي  اوسرا   يييي قرار و الب الز يهيييا م م ينييييا ان  منيييا  الك ييييير ميييين المشييياك  السياسيييييل  يييي قييييانون الموازنييييل .

الموازنيييل مييين اجييي  ال مييي  علييي  تنيييلي  ال يييلما  للميييوا نين م مهكيييلا ان  اليييلورة ال امسيييل  يييي ال رلميييان ت تلييي  عييين 

سييييا نتها  سيييي ب وجييييول ش ييييي ا  مسييييتنلل ك يرة .و شيييي ن ارتفييييا  اسيييي ار الييييلوورم او يييي  الزيييييالب : ن يييين ن ييييي  

ق ييي  ال كوميييا  ال راقييييل السيييا نل و يوييييا  يييي تيييلوين اليييلينار  مشيييكلل ك ييييرة  سييي ب السياسييييل المالييييل المت  يييل مييين

امييا  الييلوور م و تييا اليي  ان  السييولاني  ييل عمليييل التوتيييي  التييي  يييل  كونهييا سياسييل  ا ئييل تغييري الجميييع  يييي 

ازما  .واشيييار الييي  انييي    يييي  يييا  ان ف ييي  اسييي ار الييينف  قيييل ت ييي ر ال كوميييل الييي  ر يييع سييي ر اليييلوور ليييل ع رواتيييب 

  م مرل ا:  كومل السولاني ا ا استمر  عل  م ا النم  ستكون ش يه  ال  ما س نتها .الموتفين

 

مياويل  ي ي الب السولاني  الت نيت  است لا  الجي  التركي  سل ل كي عمرالنائب سوران 

 اقلي  كورلستان 

 سييييل ل كيمياويييييل كشيييي  النائيييب  ييييي ال رلمييييان ال راقيييي سييييوران عمييييرم عييين اسييييت لا  الجييييي  التركيييي شيييفت نيييييوز/ 

وقا  عميييير  ييييي كتيييياب م رمييييل لوليييييا   ييييي مجماتهييييا عليييي  منييييرا   ييييزب ال مييييا  الكورلسييييتاني  ييييي اقلييييي  كورلسييييتان.

رسيييمي موجييي   لييي  رئييييس مجليييس اليييوزراء د شييييا  السيييولانيم ا ل ييي  عليييي  وكاليييل شيييفت نييييوزم  نييي   سييي ت و ن 

 ليييي  وزارة ال ارجيييييل ال راقيييييل ي لييييب  ييييي    رسيييي  النائييييب األو  لييييرئيس مجلييييس النييييواب م سيييين المنييييلووبم كتا ييييا  

تشيييكي  لجنيييل ت نييييت  يييو  اسيييت لا  األسيييل ل الكيمياوييييل الممنوعيييل لولييييا  مييين ق ييي  تركيا .و شيييار  لييي   نييي   لييي  ييييت  

ات يييا   ب موقييي   تييي  مييي م الل تيييل  يييو  تلييي  الهجميييا  ال سيييكريل واوعتيييلاءا  علييي   ر  ال يييراي وا قلي  .ولفييي  

وا نين را يييوا  ييي يل تلييي  الهجميييا م لييي ل  ن ييير  علييي  سييييالتك  مجموعيييل مييين التنيييارير عمييير  لييي   ن  عشيييرا  المييي

التيييييي تهكيييييل اسيييييت لا  األسيييييل ل الكيمياوييييييل لغييييير  تشيييييكي  لجنيييييل ت نييييييت  يييييو  الن يل .وسييييي ت ل يييييزب ال ميييييا  

ميييين عنايييييرم   سييييل ل كيمياويييييل اسييييت لمها الجييييي  التركييييي  ييييي مجمييييا  عليييي   17الكورلسييييتاني  ن زعيييي  منتيييي  

نايييير ال يييزب  يييي اقليييي  كورلسيييتانم وميييو ميييا نفتييي  تركييييا.ويو  األر  ييياء الما ييييم قيييرر  م كميييل تركييييل منيييرا  وع

ا  يييراج عييين رئيسيييل الجم ييييل ال  ييييل التركييييل شيييي ن  كيييورور  ينجيييانيم التيييي تييي  اعتنالهيييا مييين ق ييي  األمييين التركيييي   يييل 

ألولييي   يييي وسيييائ   عييي   منر  يييل مييين  ن سيييل   ال يييوء  ييي   منا ليييل تلفزيونييييل علييي  اوتهاميييا  التيييي ورل  للميييرة ا

  زب ال ما  الكرلستاني  ش ن است لا  الجي  التركي  سل ل كيمياويل.

https://www.alsumaria.tv/source-details/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2
https://www.alsumaria.tv/Entity/122579/%D8%B3%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%B2/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47585/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/ar/
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 يوج  اتهاما   قلي  كرلستان  س ب الموازنل الموسوب النائب جاس 

كشييي  النائيييب عييين ائيييت   لوليييل النيييانون جاسييي  الموسيييوبم السييي  م عييين ا يييرز الم وقيييا  التيييي الم لوميييل / وكاليييل 

تواجيي  قيييرار قييانون الموازنيييل ال اميييلم  يمييا اكيييل األ يييزاب الكرليييل اسيييتغل  قييرار الم كميييل اوت الييييل  منييع تييييلير نفييي  

   قلي  كرلستان من اج  زيالة نس ته  من الموازنل ال امل. 

وقيييا  الموسيييوب  يييي  يييليا  ن  ا يييرز ميييا ي رقييي   قيييرار قيييانون الموازنيييل ال اميييل ميييو  ييييل  قليييي  كرلسيييتان م مشييييرا 

الييي  ان  األ يييزاب الكرلييييل  ال ييي   ت  ييييت اوتفييياي السياسيييي الم ييير  ميييع الكتييي  او يييرام و الييي ب يييينص علييي  تنليييي  

النسيييي ل  ييييي الموازنييييل منا يييي  ا سييييرا   ييييي  قييييرار قييييانون اليييينف  والغاز .و  ييييا م ان  األ ييييزاب الكرليييييل اعتر يييي  

% م 35النسييي ل اوسيييت ماريل اي يييا الييي   %  يميييا تييي  ر يييع65 ي يييا علييي  تغيييير النسييي ل التشيييغيليل مييين الموازنيييل الييي  

و تيييا الييي  ان  األ يييزاب الكرلييييل اسيييتغل  قيييرار الم كميييل اوت الييييل  منيييع تييييلير نفييي   قليييي  كرلسيييتان مييين اجييي  زييييالة 

نسييي ته  مييين الموازنيييل ال امل .و شييي ن  قيييرار الموازنيييل ال اميييل والييي  ايييين وييييل م ي يييين الموسيييوب ان  ال مييي  علييي  

ل امييييل يسييييير  الشييييك  الييييي ي  لكيييين ال   ييييا  عمليييي  عليييي  ت  يليييي  م م ينييييا ان  الموازنييييل  قييييرار قييييانون الموازنييييل ا

متوقفيييل علييي   ر ييياء  غيييلال لعقلي  .وكيييان ع يييو لجنيييل النزاميييل النيا ييييل عليييي تركيييي قيييل اكيييل  يييي وقييي  سيييا ت لييي / 

 يييي ما اوقلييييي  %م  يمييييا  شييييار  ن النسيييي ل التييييي ي 12الم لومييييل /م  ن  نسيييي ل المكييييون الكييييرلب ميييين الموازنييييل وزاليييي  

 اون ت  تنليرما عن  ريت الت لال السكاني ولن يت  ت ليلها  و  ي  الل  جراء ت لال  اني  ي السنوا  المن لل .

 

 :  مريكا تت عب  منلرا  الش ب ع ر اللوورالنائب د النلرب

 مريكيييا  الت عيييب  يييي اسييي ار اتهييي  النائيييب عييين ائيييت   لوليييل النيييانون د  سييين النيييلربم السييي  م الم لوميييل / وكاليييل 

اليييلوور ع ييير اسيييت لام  كورقيييل  يييغ  علييي  ال كوميييل ال راقييييلم  يميييا  كيييل ان ال كوميييل وال نييي  المركيييزب ات ييي وا ال لييييل 

مييين النيييرارا  التيييي سيييت م  علييي   فييي  اليييلوور  يييي الفتيييرة المن ليييل.وقا  النيييلرب  يييي  يييليا لوكاليييل / الم لوميييل /م  ن 

مييو  سييي ب ال ييغو  اومريكييييل اليي ب تمارسييي  عليي  ال كوميييل ال راقيييل م مشييييرا الييي  ان  ارتفييا   سييي ار الييلوور  الييييا 

  مريكييييا عمليييي   اتجييييام ا يييي ا  قيمييييل الييييلينار ال راقي .وتييييا عم ان   مريكييييا تت عييييب  اسيييي ار الييييلوور ميييين  يييي   

ل ي يييين اسيييت لام  كورقيييل  يييغ  علييي  ال كوميييل لتمريييير مييييال ها ال اييييل  يييي ال راي .و شييي ن ال يييغو ا  اومريكيييي

النيييلربم ان   مريكيييا ت ييياو    يييلة  يييري الت عيييب  يييي منيييلرا  الشييي ب ال راقيييي وال يييغ  علييي  ال كوميييل و  يييلا مييي م 

ال ييري ميييي النيييرارا  األ يييرة التيييي سيييامم   ارتفيييا  سيي ر اليييلوور منا ييي  اليييلينار ال راقي .وكييان النييييالب  يييي ت يييال  

 لوميييل /م ان  كييي  الم  ييييا   ييييا  ارتفيييا  سييي ر الفيييت  عيييلب ع يييل الهيييالب قيييل ت يييلا  يييي وقييي  سيييا ت لوكاليييل /الم

ييييير  الييييلوور تنييييول اليييي  ان وزارة ال زانييييل اومريكيييييل مييييي ميييين تنيييي  ورائهييييا   شييييكا  مت ييييللة ع يييير  فيييي   يييي  

 اللوور من رييل ال ن  المركزب  ي واشن ن .
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 نيي  تلعو السولاني ال  تشكي  لجنل لمتا  ل تنفي  ال نول مع سيمنزالنائ ل عاليل 

لعييي  النائ ييل عالييييل نيييي م السيي  م رئييييس مجلييس اليييوزراء د شيييا  السييولاني الييي  مراق ييل كا يييل  الم لومييل/وكالييل 

ال  ييوا  التييي سييتجرب  يي   الفتييرة المن لييل  ييي ق ييا  الكهر يياء   ييل  ن تيي  توقيييع ميي كرة التفييام  مييع شييركل سيييمنزم 

  ييييل تنفييييي  ال نييييول وق ييييع ال ريييييت عليييي  مهكييييلة عليييي   ييييرورة تشييييكي  لجنييييل ميييين  شيييي اص مشييييهول  نييييزامته  لمتا

ييين يرامنيييون علييي   شييي  الت اقيييلا  ميييع  الفاسيييلين. وقالييي  نييييي   يييي  ييييان ا ل ييي  عليييي  /الم لوميييل/م  ن  منيييا  مق

سييييمنزم  يوييييا  و نهيييا و نييييل الشيييركا  التيييي تييي  الت اقيييل م هيييا لت يييوير منتوميييل الكهر ييياء سيييواء  يييي اونتييياج  و 

سييينل وتييي   نفييياي ملييييارا  اليييلوورا  علييي  الت ميييي  واليييييانل وييرميييام و يييي  الننييي  موجيييولة  يييي ال يييراي منييي  عشيييرين

النهايييييل مازاليييي  سيييياعا  التجهيييييز  التيييييار الكهر ييييائي  ييييئيلل و يويييييا   ييييي موسيييي  اليييييي م ومازاليييي  المولييييلا  

و ينييي  نييييي  :    ا كيييان الت اقيييل ميييع سييييمنز سيييي نت  فيييرة نوعييييل  يييي الكهر ييياء  األملييييل تنهيييب جييييوب النييياس  .

 ن ن يييار  توقييييع مييي كرة التفيييام  ميييع مييي م الشيييركلم ولكييين يجيييب  ن ن يييمن عيييل  ت اقيييلما ميييع  ب شيييركل  انوييييل  ييين

سيييواء  وراسيييكو  الفاسيييلة  و ييرميييام  ا  يييا ل الييي  عيييل  تييير   ب  رييييل ل نتهيييازيين للمجييييء  شيييركا  وممييييل  و 

زراء  يييي مراق يييل كا يييل ال  يييوا  ييييير وممييييل وسيييتنزا  الميييا  ال ا  .وتا  ييي م  مييين منيييا تييي تي مسيييهوليل رئييييس اليييو

التيييي سيييت نب توقييييع مييي كرة التفيييام  وق يييع ال رييييت علييي  المفسيييلين والسيييرايم و لييي  مييين  ييي   تشيييكي  لجنيييل لمتا  يييل 

   ي يل وزارة الكهر اء  . تنفي  ال نول وعل  تر  المو و  م يورا 

 ل يزيليين: منا    ء شليل   جراءا  الت وي ا  الممنو ل سليمانالنائب شري  

انتنيييل النائيييب عييين المكيييون اويزييييلب شيييري  سيييليمان م الييييو  السييي   م  ييي ء اللجيييان الفرعييييل لت يييوي   /ال هيييل نييييوز

 المت ررين  ي سنجار م م ينا  ن  ولويا  ال كومل عولة الناز ين  ل  ليارم  .

يين الييي ين ت يييرروا  ف ييي  وقيييا  سيييليمان  يييي  يييليا  ن منيييا   ييي ء شيييليل  يييي  جيييراءا  الت وي يييا  الممنو ييي  ل يزييييل

 “.ا رماب 

علييي  اليييري  مييين شيييموله   الت وي يييا  الم يييييل لهييي   و  نييي  لغاييييل اون لييي  ييييت  ت وي يييه  مييين ق ييي  “و  يييا   نييي  

 ”.اللجان الت وي يل  ي نينوا

عمييي  اللجييان الت وي ييييل لييييس  الشييك  ال ئيييت وميييي مت ا ئييل ومنيييا  لوائييير  ت يي  ولييي  تنييي   واج هيييا ” و شييار  لييي   ن 

 “.التركيز عل  األمور الشكليل و

ت يييييوي  النييييياز ين وعيييييولته   لييييي  منيييييازله  يجيييييب ان تكيييييون علييييي  راس  ولوييييييا   كوميييييل رئييييييس ” و و ييييي   ن 

 “.الوزراء د شيا  السولاني 
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: منف  جريشان ي ت ر   ل الم ا ر األساسيل لل و  األسل ل األمريكيل ر يت اليال ي نائبال

 لل راي

النائييب عيين م ا تييل ال يييرة ر يييت ماشيي  اليييال يم اليييو  السيي  م  ن م  يير جريشييان ال ييلولب مييع   كييلال هييل نيييوز/ 

الكوييييي  ليييييس ميييين  ييييمن المنا يييي  ال لوليييييل اوت اليييييل م لاعيييييا رئيييييس الييييوزراء د شيييييا  السييييولاني اليييي  وجييييوب 

    ا  جريشان ال لولب مع الكوي  ال ب تست لم  النوا  األميركيل للسل ل اوت اليل.

م  ن الم  يييير و ي  ييييع لسييييي رة ال كومييييل اوت اليييييل مييييا ي ت يييير  رقييييا ”ال هييييل نيييييوز”وقييييا  اليييييال ي  ييييي  ييييليا ليييي 

 “.للسيالة ال راقيل 

” جريشييييان م  يييير يييييير رسييييمي ومييييو ت يييي  سييييل ل ورقا ييييل قييييوا  الت ييييال  الييييلولي م و تييييا اليييي  ان ” و  ييييا   ن 

 “.ر من  سنوا  عل  الم  ر الت ال  اللولي  نيالة الوويا  المت لة األمريكيل تسي 

منفيييي  جريشييييان ال ييييلولب مييييع الكوييييي  ي ت يييير   ييييل الم ييييا ر األساسيييييل لييييل و  ال  ييييائع واألسييييل ل ” و شييييار  ليييي   ن 

 ”.األمريكيل  ل  ال راي   يلا عن سل ل ورقا ل ال كومل اوت اليل
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   وب : ت ول   ل  عرس  عر ي ولناء  25السولاني عن   ولل   ليجي 

اسيييتن   رئييييس اليييوزراء د شييييا  السيييولانيم الييييو  السييي  م  يييي ال اييييمل  غيييلال رئييييس اوت يييال / السيييومريل نييييوز

م  ن األ ييير   قيييا  م ل يييل السيييومريل نييييوز الن ييرب  ميييل  ييين  ليفييل.و كر المكتيييب ا ع ميييي للسييولاني  يييي  ييييان ورل ليي 

م عليي  شيير  و ييل ات ييالا  كييرة النييل  ال ليجيييل المشيياركل  ييي  غييلال  ال ايييمل نهيير لجلييل يييلاءم  قيميي  عليي   ييفا 

م وعيييلل مييين نجيييو  كيييرة النيييل   يييي لو  ال لييييج الشييينينلم ون  يييل مييين ا ع مييييين ال ليجييييين  يييينه  25 ال ييييرة  ليجيييي

م و لييي     يييور وزيييير الشييي اب والريا يييلم ورئييييس اوت يييال ال راقيييي لكيييرة النيييل  وعيييلل مييين  اليييل جاسييي  ا ع ميييي

يييب السيييولاني  ييي  ال  ور م ر يييا  عييين ا."ال ييييرة  ع ييياء اوت يييال وم يييا ت متنانييي  للمشييياركين والمسييياممين  يييي ور  

الفي ييياء .و ي ن السيييولانيم  األممييييل الرمزييييل لهييي م ال  وليييلم  ال ييييرة  نجييياح ال  وليييل وقيييرار است يييا تها  يييي ملينيييل

 ييي    مسيييين يوميييا  مييين عمييير ال كوميييل علييي  تييي لي  جمييييع ال ن يييا   ميييا  ان  قها .وويييي   مجليييس اليييوزراء و يييرص

  يييوب علييي   ر  ال يييرايم  ميييا ميييو  ك ييير مييين رئييييس اليييوزراءم  ال  وليييل   نهيييا ت ولييي   لييي  عيييرس  عر ييييم ولنييياء  

مجيييرل مناسييي ل ريا يل .و و ييي   ن  التسيييهي   التيييي را نييي  ال  وليييل علييي  ال يييلول ستسيييتمر  لييي  ميييا   يييلمام و ن 

 ال راقيين ير  ون   شنائه  من لو  ال ليج  ين  مله  و  وانه  .

 المالكي ي  ر من  موجل تتامر  جليلة: اتركوا ال كومل ت م 

 ييي ر رئييييس ائيييت   لوليييل النيييانونم نيييورب الميييالكي م الييييو  السييي  م مييين  موجيييل تتيييامر  جلييييلةم السيييومريل نييييوز/ 

 يمييييا لعييييا اليييي   سيييي  المجييييا  امييييا  ال كومييييل لل ميييي م اتهيييي  جهييييا  ليييي  يسييييمها  ال ميييي  عليييي  ر ييييع اسيييي ار ييييير  

سييي ل وولة السييييلة الزميييراء) (م اليييلوور.وقا  الميييالكي  يييي كلميييل  ييي   ا تفيييا  اقامييي   يييزب اليييلعوة  يييي كييير  ء  منا

  يييرم مراسييي  السيييومريل نييييوزم ان الييي    ي مييي  ويسيييت ل  اتيييياو  ميييع جهيييا   ارجييييل للنييييا    موجيييل تتيييامر  

جلييييلة واسييينا  ال كوميييل م م ال يييا:  ال يييراقيين  تييير  ال كوميييل ت مييي  علييي  اعت يييار ان ميييلة تشيييكيلها لييي  ت  ييير ال   يييل 

ت ميييي  عليييي  م الجييييل مييييا ي تيييياج اليييي  سيييينوا   تيييي  ي ييييالج وو تسييييت يع شييييهور اليييي  اون .وا ييييا  ان  ال كومييييل 

ال كومييل  هيي م الفتييرة الزمنيييل انيي  تنييو   كيي  مييا وعييل   يي   سيي ب عييل  اقييرار الموازنييل التييي تنييو  عليهييا اللولييل   ييلء 

  اوعميييا  ال لمييييل .وتا ع الميييالكي:  الييي    يتمنييي   نييياء اسييي ار يييير  اليييلوور مرتف يييل لكننيييا سييين م  علييي  ارجاعييي

الييي  سييي رم ال  ي يييي كونييي  ي ييير  يييالموا نين وم يشيييته  وميييو  م ا يييل قييييل  يييي عنيييت ال كوميييل م م ينيييا ان  الييي    

اسييييتغ  مو ييييو  الييييلوور  مسيييي لل ان ليييي  تسييييتجي وا سيييين ار ك   يييي  ولكننييييا سيييينتجاوز ميييي م اوزمل .واشييييار رئيييييس 

وت  يييي  مييييال  ال اميييل واعيييالة ائيييت   لوليييل النيييانون الييي  : ر  ييي  للتتيييامرا  وعيييل  ق ولييي    يييروج الميييوا نين 

الفو ييي  مييين جلييييل م مشيييللا علييي    يييرورة اع ييياء مهليييل لل كوميييل للنييييا   اعمالهيييا و يييي  يييا  لييي  تنفييي  وعولميييا 

ان  ال يييراي ولفييي  الييي  ان ال كوميييل جييياء    يييل ويييي   سياسييييل وكيييال سييينكون او  الميييواجهين اليهيييا ميييع الشييي ب .

يييي  اليي   ييرب امليييل  يويييا  ييين المكييون الشييي يم ومييا  ييي  ق ييي  تشييكيلها كييان   شييرا   مسييل لو  وليي  يكيين 

واجهتهييييييا و ييييييلم م مو يييييي ا ان  كيييييي  المكونييييييا  والكتيييييي  السياسيييييييل شييييييارك   ال كومييييييل م ال ييييييراي سييييييه  عليييييي 

اليييي  لرجييييل وتيفيييييل وا يييي ا  الموازنييييل اوسييييت ماريلم او يييي  المييييالكي ان  500الجليلة .و شيييي ن ا يييي ي اك يييير ميييين 

 ال كوميييييل م ييييي رة علييييي  م ييييي  مكييييي ا اميييييور  سييييي ب الفنييييير الييييي ب ي ييييياني منييييي  الميييييوا نينم واي يييييا لليييييرل علييييي  

اليييي ين يريييييلون اسييييتغ   اوميييير لميييييال ه   .واو يييي  ان  ارتفييييا  اسيييي ار اليييينف  ا يييير   ييييي ارتفييييا   ال ييييراي اعييييلاء

https://www.alsumaria.tv/Entity/133473/%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/50314/%D9%86%D9%87%D8%B1%20%D8%AF%D8%AC%D9%84%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/133541/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/826213724/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF%20%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%85/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/133541/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/133541/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/2523160858/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1/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/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47585/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/ar/
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  والنفنييييييا  الم ييييييزون ال راقييييييي لل ملييييييل و مجييييييرل اقييييييرار الموازنييييييل سييييييت م  ال كومييييييل عليييييي  تغ يييييييل ال اجييييييا

كونهييييا و تشيييي   اب م ا تييييل ا ييييرا وت ت يييير كر  ء   للموا نين .واشييييار المييييالكي اليييي  ان المرج يييييل ال ليييييا اويييييتني

ميي  عليي  اسييتلامل ال اقييل الكهر ائيييل لهييا ميين  يي    نيياء عايييمل التشيييعم وكييان رلنييا ن يين ن يي ها   ييين اوعت ييار ون 

 الميا ي وال م  اي ا عل  اتما  جميع المشاريع ال لميل .

 

  ٥٣رئيس ليوان رئاسل الجمهوريل ي من   ناء ال يرة       ولل  ليجي 

  وليييل  ليجيييي   مييين رئييييس لييييوان رئاسيييل الجمهورييييلم لور   نييياء ال ييييرة المتفيييرل  ييي  وكاليييل اون ييياء ال راقييييل/ 

25. 

و كييير مكتيييب رئييييس اليييليوان  يييي  ييييان م  ن   رئييييس لييييوان رئاسيييل الجمهورييييل كامييي  كيييري  اليييلليمي اجيييرا الييييو  

اتيييياو  ماتفييييا  ميييع ال فييي  ع ييياس ال ييييرب الييي ب ر ييي  ا ييي   مييين النهيييوة مييين ا يييل ال ييييو  ال يييرب م م منيييا موقييي  

 ئاسييييييييييل جمهوريييييييييييل ال ييييييييييراي.ع يييييييييياس الرجييييييييييولي وقييييييييييل  ليييييييييي  الشييييييييييكر والتنييييييييييلير ال يييييييييياليين   سيييييييييي  ر

وقيييا  اليييلليميم   سيييب ال ييييانم ان  مييي م ال اليييل  يييري   سيييا تها او  نهيييا ت  ييير عييين ميييلا  يييرص ا نييياء ال يييراي ييييغارا  

وك يييارا  لل فيييات علييي  ييييور الكييير  ال راقيييي اوييييي  م مهكيييلا ان لور   نييياء ال ييييرة المتفيييرل والييي ين كيييانوا  يييير مم ييي  

 . 25لل راي       ولل  ليجي 

 

 رة الماليل: مازلنا  ي  ور اوعلال لمشرو  قانون الموازنلوزا

 كيييل  وزارة المالييييلم السييي  م  ن مشيييرو  قيييانون الموازنيييل و ييييزا   يييي  يييور ا عيييلالم نا ييييل ميييا الم لوميييل/ وكاليييل 

 ورل من م لوما    يوص ا يرالا  والنفنا  عل  منيا  التواي  اوجتماعي.

/الم لوميييل/م  ن  وزارة المالييييل رييييل  ال لييييل مييين الم لوميييا  المغلو يييل وييييير اليييي ي ل وقيييا   ييييان لليييوزارة تلنتييي  

المتلاولييييل عليييي  منيييييا  التواييييي  اوجتميييياعي  شيييي ن  جيييي  النفنييييا  وا يييييرالا  المتوق ييييل  ييييمن مسييييولة مشييييرو  

   .2023قانون الموازنل ال امل لسنل 
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   لمل اونترني وزيرة اوتياو  ت لن ا  ي اوشترا  الملعو  ل

 علنييي  وزييييرة اوتيييياو  مييييا  الياسيييربم الييييو  السييي  م   ييي ي  لميييل ا نترنييي  الميييلعو   /وكاليييل األن ييياء ال راقييييل

 ش ا  المن  م  يما  لل   س اب رلاءة ال لمل  اليا   ي ال  ل. 1اعت ارا  من 

 10اوشييييترا  المييييلعو  يييييو ر وقاليييي  الياسييييرب  يييي   مييييهتمر ييييي في عنييييل  ييييي  غييييلال   ييييرم مراسيييي  )وا (:  ن  

كيكا ايييي  مجانييييل لكييي  عائلييييل م و تيييل  لييي   ن    يييي ي اوشيييترا  الميييلعو  ييييي تي لعميييا  لل وائييي  المت ففل .و  ييييا   

 ليييي  لينييييار  سييييرعل عاليييييل جييييلا  قا لييييل  15كيكييييا  يييي   100كيكييييا مجانيييييل لل وائيييي  المشييييتركل وسيييي ر اليييي   10 سييييننل  

  مييين  لميييل ا نترن  .و شيييار   لييي   ن   لميييل اوشيييترا  الميييلعو  سيييتن لت للتجلييييل ويمكييين للميييوا ن ت لييييل ا تياجييي

شييي ا  المن ييي  وسيييتو ر اليييوزارة ت  ينيييا  اييييا لنيييياس السييي ل والسيييرعل وتلنيييي ا شييي ارا   و التجلييييل  يييي  اليييل  1 يييي 

 يييالي  و نفيييال اوشيييترا  .وتا   م  ن  ال لميييل السيييا نل ال اييييل  الشيييركا   اقييييل والميييوا ن م يييير  يييين اوشيييترا  ال

اوشيييترا  الميييلعو  وو يمكييين للوكيييي   ج يييارم علييي   ب اشيييترا  م لاعييييل الميييوا نين  لييي   اوتييييا    رقيييا  الشيييكاوا 

لم اسييييي ل اليييييوك ء و نجييييياح اوشيييييترا  الملعو  .و كيييييل م  ن  اوشيييييترا  الميييييلعو  ي يييييالج سيييييوء ال لميييييل المنلميييييل 

 ك يييير ميييين مشييييتر   ييييي سيييي ل م ييييللة ولمييييج  للمييييوا نين م مشيييييرة  ليييي   ن   سيييي اب سييييوء ال لمييييل عييييول لمشيييياركل

 اشييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييتراكا  عييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييلة  يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييو   اشييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييترا  وا ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييل .

 100و كملييي م  ن  رلاءة ال لميييل ت يييول كييي ل   لييي  وجيييول عيييلل ك يييير مييين الشيييركا  ييييير المر ييييل يزييييل علييي  الييي  

ولييييييس ليييييلينا  ب عنيييييول م هيييييا لم اسييييي تها م مو ييييي لم  ن  اوشيييييترا  الميييييلعو  عيييييالج يييييي ء األسييييي ار وتهرييييييب 

  .وا تتم  الياسرب  النو :  ن  عمليل لمج اوشتراكا   ي اوشترا  الملعو  يير ممكنل .ا نترن 

 

 ملفا    سال   ي ليال  عل   اولل السولاني.. واأل ير يت هل   سمها قري ا

 كيييل النييييالب  يييي او يييار التنسييييني تركيييي ال ت ييييم السييي  م  ن رئييييس مجليييس اليييوزراء د شييييا   الم لوميييل/وكاليييل 

 ن  لييييال  عانييي  مييين تيييامرة ا  ال ت يييي  يييي  يييليا السيييولاني ت هيييل   سييي  ق يييايا الفسيييال  يييي لييييال   ييي    سيييا يع.وق

الفسيييال الميييالي واولارب  يييي مهسسييياتها  يليييل السييينوا  الما ييييل وكانييي  سييي  ا  يييي تراجيييع مسيييتوا ال يييلما  وتلكيييه 

ا  ميييي ييييورة ا يييرا لميييا ي يييلا مييين عشيييرا  المشييياريع م و تيييا الييي  ان  التتيييامرا  المتكيييررة  يييو  سيييوء ال يييلم

م انيييياة ويلييييب المنا ت .وا ييييا م ان  الك ييييير ميييين ملفييييا  الفسييييال المييييالي واولارب عر يييي  عليييي   اولييييل رئيييييس 

مجلييييس الييييوزراء د شيييييا  السييييولاني واو ييييير ت هييييل   سيييي  الن ييييايا  يييي   اسييييا يع  التنسيييييت مييييع الجهييييا   ا  

وتوقيييع ان  واوعميييار  يييي لييييال  وتسييي     اشيييكاليا  ك ييييرة للمنيييا ت . ال  قيييل م م ينيييا ان  الفسيييال ا يييل ت رقييي  ال نييياء

 ييييي   الفتيييييرة المن ليييييل  ييييييا  ملفيييييا  مهميييييل تت ليييييت  الفسيييييال الميييييالي والتجييييياوزا   يييييي   تييييييلر قيييييرارا  مهميييييل 

 ليال  .وعان  ليال  من مل  الفسال  ي مهسساتها ال لميل ومنا  ال ليل منها اما  الجها  الرقا ل من  اشهر.
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 ت ال  ال نجر  يشك    جليل السولاني  ي ايلار قانون ال فو ال ا 

 اليييب ت يييال   السييييالة   زعاميييل  مييييس ال نجيييرم الييييو  السييي  م رئييييس اليييوزراء د شييييا  السيييولاني شيييفت نييييوز/ 

   ييييلار قيييانون ال فيييو ال يييا  و يييت ميييا ورل  يييي ال رنيييامج ال كيييوميم  يميييا   يييلا  شيييكوك    جلييييل اولتيييزا   يميييا تييي 

 اوتفاي علي   من م ا ال رنامج.

وقييا  النائييب عيين الت يييال  ع ييل الكييري  ع  يييان  يي   مييهتمر ييي في عنيييلم  م نيي  ال رلمييان  مشييياركل عييلل ميين نيييواب 

الت يييال م و  يييرم مراسييي  وكاليييل شيييفت نييييوز  ن ال كوميييل تشيييكل  علييي   سييياس اتفييياي سياسيييي يت يييمن عيييلل مييين 

ة و يييي منيييلمتها  ييييلار قيييانون ال فيييو ال يييا  و يييت ميييلل زمنييييل الفنيييرا  التيييي ت يييص جمهيييور تنيييل  وت يييال  السييييال

 م للة .

و  ييا  ع  ييان  ن يين  ييي  لايييل  ييي  تشييري ي جليييل وم يي  عليي  تشييكي  ال كومييل  تييرة ليسيي   سييي ل وليي  نلمييس 

جلييييل  يييي تنفيييي  ال رنيييامج ال كيييومي المتفيييت عليييي م مميييا يج لنيييا نشيييك   جلييييل تنفيييي  ميييات  اوتفييياي عليييي  ومييي ا األمييير و 

وتييييا ع النائييييب عيييين ت ييييال  السيييييالة  ميييين من لييييت المسييييهوليل  ب  ييييي ميييييل ل الييييو ن والشييييراكل السياسيييييل .يييييي

الو نيييل اجييلل م ال ييل السييولاني ا يفيياء  التزاماتيي  التييي  ييللما  ييي  رنامجيي  ال كييومي ون يين كلنييا  نييل  يي ل  م م ينييا  

سيييرب كيييا ب ومييي ا يهكيييل ش يييييل سييينوا    يييت م  ييير  10 ن  ق ييي   ييييا   ييييلر م كميييل جناييييا  الرييييا ل السيييجن 

السيييولاني السياسييييل وا  قييي  الن يليييل كميييا عر نيييام مييين  ييي   تجر تنيييا الش يييييل م   .واشيييار ع  يييان الييي  ان  ميييا 

نت ييييلا عنيييي   يلييييل السيييينين الما يييييل  وجييييول او  او رييييياء  ييييي السييييجون نتيجييييل وشييييايل الم  يييير السييييرب سيييييء 

  اعتنييياله  علييي  الشييي ها  وألسييي اب ييييير م لوميييل والييي    الييييي  م مهكيييلا  ن السيييجون مليئيييل  الشييي اب الييي ين تييي

 منه  ق ع  ي السجن من   ترة  ويلل وله ا يار لزا  اوسرا   تشريع قانون ال فو ال ا  .

ويت يييمن ال رنييييامج ال كييييوميم و ييييت نييييواب مييين المكييييون السيييينيم ايييييلار قييييانون ال فيييو ال ييييا  والتييييلقيت األمنييييي  ييييي 

و كييييل  الييييوزارة   سييييب   ال ميييي   هييييا كانيييي  تشييييك  ميييييلر قلييييت و زمييييل لليه .م ا تيييياته  و لغيييياء ميئييييا  او  ينييييا

ال يييييانم  ن  تليييي  الم لومييييا  و ت ييييلو كونهييييا جملييييل ميييين اوقترا ييييا  الييييوارلة ميييين ق يييي  الييييوزارا  والجهييييا  يييييير 

المرت  يييل ولييييس الشيييك  النهيييائي لم يييمون قيييانون الموازنل .و  يييا  ال ييييانم  ن  مشيييرو  قيييانون الموازنيييل و ييييزا  

ي  يييور ا عيييلالم والمناقشيييا   ييييللما مسيييتمرة ميييع م تلييي  الجهيييا  الرسيييميل الم نييييل  ن ييياج قيييانون الموازنيييل  ييي

  يييل ت يييمينها المنهييياج ال كيييومي المييييالي عليييي  مييين ق ييي  مجليييس النيييوابم كميييا  ن ال مييي  جيييار علييي   عيييلال المسيييولة 

 ييي   التويييييا    سييييب ميييا تفر يييي  النهائييييل للمشيييرو  وميييين  ييي  تنييييليمها  لييي  مجليييس الييييوزراء للنتييير  شيييي نها واأل

التييييرو  اوقتييييياليل الرامنييييل لل لييييل .وتا ع ال يييييانم  ن ال ميييي  جييييار عليييي   عييييلال مسييييولة الموازنييييل النهائيييييل تمهيييييلا  

لتنيييليمها  لييي  مجليييس الوزراء .ولعييي  اليييوزارة و نيييا لل ييييانم الييير ب ال يييا  والم تييييين وا ع مييييين كا يييل الييي  تلنيييي 

رما الرسيييميل الم رو يييلم مييين  ييي   موقيييع اليييوزارة ا لكترونيييي والييييف ا  الرسيييميل الم لوميييا  واأل  يييار مييين مييييال

  الم تملة التا  ل لها .
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 ال راي يهكل ألوكرانيا  مميل ال وار  ي    األزما  والمشك   اللوليل

 غيييلالم الييييو   كيييل مستشيييار األمييين النيييوميم قاسييي  األعرجييييم الييييو  للنيييائ   األعميييا  األوكرانيييي  يييي السيييومريل نييييوز/ 

 السييييييييييي  م  ممييييييييييييل اللجيييييييييييوء  لييييييييييي  من يييييييييييت ال يييييييييييوار  يييييييييييي  ييييييييييي  األزميييييييييييا  والمشيييييييييييك   اللولييييييييييييل.

و كييير  ييييان لمكتيييب اوعرجيييي ورل لييي  السيييومريل نييييوزم  ن األ يييير  اسيييتن    مكت ييي  الييييو م النيييائ   األعميييا  األوكرانيييي 

ل واألمنيييييل  ييييي المن نييييل  ييييي  غييييلالم الكسييييانلر  ورا يجنكييييو م    جييييرا اسييييت را  مسييييتجلا  األو ييييا  السياسييييي

وال يييال م وت يييورا  ال يييرب الروسييييل األوكرانييييلم و ممييييل اللجيييوء  لييي  من يييت ال يييوار  يييي  ييي  األزميييا  والمشيييك   

و كيييل األعرجييييم  ن   كوميييل د شييييا  السيييولاني تنيييتهج سياسيييل ا تيييرا  سييييالة اليييلو م وميييو نهيييج ال يييراي اللوليل .

 يييييال تجييييام  ب يييييرا م م ر ييييا عيييين السيييي ي  نهيييياء ال ييييرب  ييييال وار ال ا يييي م مشيييييرا  ليييي   ن موقيييي  ال ييييراي مييييو ال

والتفيييام م و تيييا  لييي   ن الجليييوس لل يييوار ق ييي  ال يييرب    ييي  مييين الجليييوس   يييلمام لتجنييييب اليييلو  والشييي وب م سيييي 

 ال روب ووي تها .

 

 ٥٢٥٢ال يلاني يهكل ري ل ال راي تنلي   لب وست ا ل ك س اسيا 

م يييا ت ال ييييرة  سييي ل ال ييييلانيم الييييو  السييي  م عييين تسيييج  رقييي  قياسيييي عراقيييي   يييلل   علييين /وكاليييل األن ييياء ال راقييييل

م  يميييا  كيييل سييي ي ال يييراي تنيييلي   ليييب  است يييا ل   وليييل عسييييا  يييي 25ال  يييور الجمييياميرب  ييي     وليييل  ليجيييي 

 .2027ال ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييراي  يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي   عييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا  

نفيييانتينو الييي ب   ييير  فييي  ا تتييياح وقيييا  ال ييييلاني  يييي تييييري  )وا (:  ن  رئييييس اوت يييال اليييلولي لكيييرة النيييل  جيييياني  

  شيييال  يييالجمهور ال راقيييي وقيييا   نييي  يسيييت ت  ن ير يييع ال تييير وجمييييع ال نو يييا  عييين الم عيييب ال راقييييل . 25 ليجيييي 

و  ييييا م  ن  ال ييييراي  ييييي   عمنييييا ويسييييت ت الك ييييير وميييي ا مييييا  رمنتيييي  ال  ولييييل ال اليييييل التييييي سييييجل  نسيييي ل نجيييياح 

يا  يييي ال يييراي م م ينيييام  ننيييا  رامنيييا علييي  الجمهيييور ال راقيييي ونج نيييا عالييييلم ويجيييب  ن نسييي   وست يييا ل   وليييل عسييي

  يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  لييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  .

قياسيييا   كييي   25وتيييا عم  ن  ال يييراي كسييير رقميييا قياسييييا  يييي ال  يييور الجمييياميرب  ييي     وليييل ال لييييج  نسييي تها الييي  

 النسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  السيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا نل  يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي لو  ال لييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييج األ يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرا .

م وقيييل تكيييون منالييي  2027ت يييا ل   وليييل عسييييا  ييي   عيييا  و شيييار  لييي   ن  السييي وليل ال ليييل الو ييييل الييي ب قيييل  علييي  اس

 شيييييييييراكل  يييييييييين ال يييييييييراي والسييييييييي وليل وست يييييييييا ل مييييييييي م ال  وليييييييييل وقيييييييييل يست ييييييييييفها ال يييييييييراي لو يييييييييلم .

 لييي  مشيييجع لم ارييييا  اليييلور  500م  يييي وقييي  سيييا ت تسيييجي    يييور  ك ييير مييين 25و علنييي  اللجنيييل المنتميييل ل ليجيييي 

 ي   ولل ك س ال ليج من  ت سيسها.األو  من ال  ولل  ي رق  قياسي مو األعل   
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 ع وة يوتيل تستهل  منر شركل مناوو   ي ي ح اللين

  يييال مييييلر امنيييي  يييي م ا تيييل يييي ح اليييلين ييييو  السييي  م  انفجيييار ع يييوة ييييوتيل لون  ب  ييييا ا   و شيييفت نييييوز/ 

  سائر  شريل.

الييييلجي  مسييييتهل ل شييييركل ت ييييول و ييييل  و  لييييم الميييييلر وكالييييل شييييفت نيييييوزر  ن ال  ييييوة انفجيييير  قييييرب مليريييييل  لليييييل

 المناولين لون اب ايا ا  او  سائر  شريل  است ناء ا رارا ماليل      عليا  الشركل.

 وا ا  الميلرر ان قوة  منيل مرع   ل  مكان ال الا و ت   ت نينا لكش  تفايي  وم  سا  ال الا.

 

 

 لمراج تها  ١١١اللورة الل ا  تلعو ال ل ل المتنلمين للن و   ي الكليل ال سكريل 

لعييي  وزارة اليييل ا م الييييو  السييي  م ال ل يييل المتنيييلمين للن يييو   يييي الكلييييل ال سيييكريل اليييلورة  /وكاليييل األن ييياء ال راقييييل

 )المل ت(  ل  مراج ل الكليل ال سكريل يو  األر  اء المن  . 113

 يييي  ييييان تلنتييي  )وا (م  نهيييا  تيييلعو ال ل يييل الملرجيييل  سيييماهم   يييي النائميييل  لنيييام مييين المتنيييلمين  و كييير  اليييوزارة

 )المل ييييييت(  ليييييي  مراج ييييييل الكليييييييل ال سييييييكريل األر  يييييياء المن يييييي  . 113للن ييييييو   ييييييي الكليييييييل ال سييييييكريل الييييييلورة 

ام  هييييل   لغيييياء و شييييار ال يييييانم  ليييي   ن  عليييي  ال ل ييييل استييييي اب   ييييا يرم  الش ييييييل التييييي سيييي ت و ن قييييلموا  هيييي

 وويايا الترشي  لللورة . 2020لسنل  1او ت ارا  يير الم  تل  نتا  الكليل ال سكريل رق  
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 تو ي   كومي ي ص  ج  النفنا  واويرالا   ي الموازنل

اييييييلر  وزارة الماليييييلم السيييي  م تو يييييي ا  ي ييييص  جيييي  النفنيييييا  واويييييرالا  المتوق ييييل  يييييمن  /السييييومريل نيييييوز

 ييييانم  نهيييا  ريييي لق  ال لييييل مييين الم لوميييا  المغلو يييل وييييير اليييي ي ل  .وقالييي  اليييوزارة  يييي2023الموازنيييل ل يييا  

المتلاولييييل عليييي  منيييييا  التواييييي  ا جتميييياعي  شيييي ن  جيييي  النفنييييا  واويييييرالا  المتوق ييييل  ييييمن مسييييولة مشييييرو  

و كيييل   ن  تلييي  الم لوميييا  و ت يييلو كونهيييا جمليييل مييين ا قترا يييا  اليييوارلة  .٥٢٥١قيييانون الموازنيييل ال اميييل لسييينل 

   اليييييييوزارا  والجهيييييييا  ييييييييير المرت  يييييييل ولييييييييس الشيييييييك  النهيييييييائي لم يييييييمون قيييييييانون الموازنيييييييل .مييييييين ق ييييييي

و  ييييا   الييييوزارة  ن  مشييييرو  قييييانون الموازنييييل ويييييزا   ييييي  ييييور اوعييييلالم والمناقشييييا   يييييللما مسييييتمرة مييييع 

  مييين م تلييي  الجهيييا  الرسيييميل الم نييييل   ن ييياج قيييانون الموازنيييل   يييل ت يييمينها المنهييياج ال كيييومي المييييالي عليييي

مجليييس  ق ييي  مجليييس النيييوابم كميييا ان ال مييي  جيييار علييي   عيييلال المسيييولة النهائييييل للمشيييرو  ومييين  ييي  تنيييليمها الييي 

     التوييا    سب ماتفر   الترو  ا قتياليل الرامنل لل لل .للنتر  ش نها واأل الوزراء

 

    ي ال يرة25اقتيالب ي ين  ج  ا يرالا  المتوق ل من   ليجي 

 يييين ال  يييير اوقتييييالبم ن يييي  ال لييييم الييييو  السييي  م  جييي  ا ييييرالا  المتوق يييل مييين   يييولي  ليجيييي الم لوميييل/ وكاليييل 

النتيييائج ا يجا ييييل قييييل تييين كس و نيييا  علييي  ال لييييل.وقا  ال ليييي  يييي  ييييليا  ن  يييي م ا تيييل ال ييييرةم  يمييييا  كيييل  ن  25

و  يييا م  و  توقيييع  ن تر يييل ال يييراي  و تييين كس علييي  النميييو اوقتييييالب  شيييك  م اشييير . 25  ييييرالا    وليييل  ليجيييي 

ا عيييلال   ن  عيييل ة ا و  مييين الزائيييرين ال ليجييييين قيييل و تشيييك  نسييي ل تييي كر  ميييا   جييي  ا نفييياي ال كيييومي  ييي    تيييرة

المسييي ت لل  وليييلم  و  ن النتيييائج قيييل تييين كس و نيييا  ع ييير عكيييس ييييورة  يجا ييييل عييين التيييرو  الواق ييييل لميييلن ال يييراي 

ومنهييييا ال يرة .و و يييي  ال  ييييير اوقتيييييالبم  ن  تر يييييب ال ييييراقيين  يييي  وته  ال ييييرب ي كييييس مييييلا ري ييييته   ييييي 

ال لييييي اليييي م ان  ال  ولييييل  نتجيييي  ت زيييييز  و شييييار”.اسييييتن ا  مسييييت مرين ميييين ال ليييييج  و ميييين ال كومييييا  ال ليجيييييل

للييييييروا   اوجتماعيييييييل التييييييي تيييييير   ال ييييييراقيين وسييييييكان ال يييييييرة عليييييي  وجيييييي  ال يييييييوص والزائييييييرين ميييييين لو  

التييييي   فيييي  األ ييييواء  ييييي ا تتيييياح ال  ولييييل  25ال ليج .وتست ييييي  م ا تييييل ال يييييرة   ي يييياء ال ييييراي   ليجييييي 

 يييرس الكيييروب ال ليجيييي الك ييييرم وقيييل  ييييورة مشييير ل عييين   ييير  م هييير وقييي  ا شيييالة مييين الجميييامير المتا  يييل لل

المسيييتوا التنتيميييي الممييييز الييي ب ان نييي   يييي  ال  وليييل.و ي وقييي  سيييا ت مييين الييييو م ويييي  رئييييس مجليييس اليييوزراء 

 انهيييا عيييرس عر يييي  يييي ال يييرايم  ن م ينيييا  مجليييس اليييوزراء  يييرص  ييي    25د شييييا  السيييولانيم   وليييل  ليجيييي 

 ل عل  ت لي  جميع ال ن ا   ما  ان  قها . مسين يوما  من عمر ال كوم

 

 

https://www.alsumaria.tv/source-details/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2
https://www.alsumaria.tv/Entity/1122135457/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/1122135457/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/1122135457/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1/ar/
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 سوريا ت لل شرو ا  لل وار مع تركيا

وزيييير  ارجييييل  ييييران  سيييين  ميييير ع يييل اللهييييانم  ن  كيييل اليييرئيس السيييورب  شيييار األسيييلم  ييي   لنائييي   /روسييييا الييييو 

 لمشييييت ليييين تواييييي  ال ييييوار مييييع تركيييييا  و   ا كييييان مل يييي    نهيييياء او ييييت   م ووقيييي  لعيييي  التنتيمييييا  ا رما يييييل.

و كيييل األسيييل  ييي   اللنييياء  ن  لمشييييت  ريييييل علييي  التوايييي  المسيييتمر وتنسيييييت المواقييي  ميييع  ييييران  شيييك  لائيييي  

ميل ا يرانييييل كانييي  مييين  وائييي  اليييلو  التيييي وقفييي   لييي  جانيييب الشييي ب السيييورب  يييي  اييييل و ن الجمهورييييل ا سييي 

 ر ييي   يييل ا رمييياب م مشييييرا  الييي   ن  مييي ا التنسييييت يكتسيييب  ممييييل قييييوا  يييي مييي ا التوقيييي   الييي ا  الييي ب يشيييهل 

 من جان ييييي م اعت ييييير ع يييييل اللهييييييان  نت يييييورا   قليمييييييل ولولييييييل متسيييييارعل لت نييييييت المييييييال  المشيييييتركل لل ليييييلين .

و ييييييران ميييييي قيييييوة وتنمييييييل للمن نيييييل عموميييييا  سيييييوريا  ليييييل مهييييي  وميييييه رم ولييييي ل   ييييي ن قيييييوة وتنمييييييل سيييييوريا 

و كيييل  ن ال ليييلين ينفيييان  يييي  نيييلي وا يييل ويت يييالون اليييلع  النيييوب ل   يييهما ا  ر.وشيييلل علييي   ن   ييي لم   يوييييا م

  ا كيييان جيييالا  هيييو  تركيييياو سيييوريا ليييليها  نيييل كامليييل  يييالمواق  والنيييرارا  السيييوريل وميييي تيييرا  ن  ب  يييوار  يييين

تن ليييت لائميييا  يييي كييي  مواقفهيييا مييين  رييييها  سيييوريا  يييوة  يجا ييييل لييييال  ال ليييلين والمن نل .و شيييار األسيييل  لييي   ن  

علييي  مييييال  الشييي ب السيييوربم و نهيييا لييين تسيييير  لييي  األميييا   يييي مييي م ال يييوارا   و   ا كيييان ميييل ها  نهييياء او يييت   

 ووق  لع  التنتيما  ا رما يل .

م   ة قالمل من لولل عر يل.. الس وليل ت    م اولل تهريب كميل   مل من ال شي  

    رينل  كيل

كيلويراميييا مييين  81    ييي  ميئيييل الزكييياة وال يييري ل والجميييار  السييي وليل م اوليييل تهرييييب  يييوالي نييي  ا   ارييييل / 

ال شييييي  الم ييييلرم وع يييير  عليهييييا م فيييييل   رينييييل  كيييييل  ييييي   ييييلا المرك ييييا  النالمييييل  ليييي  المملكييييل ع يييير منفيييي  

ا المرك يييا  النالميييل ع ييير المنفييي  المييي كور كشيييف  وجيييول و علن  الهيئيييل  ن عملييييل الكشييي  والم اينيييل   يييلالولي يييل.

و شييييار   ليييي  التنسيييييت مييييع كيلييييو يييييرا  ميييين مييييالة ال شييييي  الم ييييلرةم م  يييي ة  ييييي تجوييييي  سيييين  المرك ل. 81.3

المليريييييل ال امييييل لمكا  ييييل الم ييييلرا  ل ييييمان النيييي   عليييي  مسييييتن لي الممنوعييييا  لا يييي  المملكييييلم  وتيييي   ف يييي    

وشيييل ل  الهيئيييل علييي   نهيييا ما ييييل  يييي   كيييا  الرقا يييل الجمركييييل علييي  وارلا   النييي   عليييي  وميييو شييي ص وا يييل.

وييييالرا  المملكيييلم والوقيييو   المرييييال  ميييا  م ييياوو   ر ييياب التهرييييبم لت نييييت  مييين و ماييييل المجتميييع مييين مييي م 

هرييييب كميييا  علنييي  ميئيييل الزكييياة وال يييري ل والجميييار  السييي وليل عييين مكا ييي ة مالييييل لمييين ي ليييم عييين  ب عملييييل تا  ا .

للم ييييلرا م لاعيييييل الجميييييع لعسييييها   ييييي مكا  ييييل التهريييييب ل مايييييل المجتمييييع واوقتيييييال الييييو نيم ونشيييير   رقييييا  

 موات  للتواي م وعنوان  ريل  لكتروني له ا الغر .

 

 

 

https://www.alsumaria.tv/source-details/29/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85
https://www.alsumaria.tv/Entity/48133/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/48133/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/48133/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/48162/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/48133/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/ar/
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 موق   يراني رسمي عن ازمل اللوور  ي ال راي

ييييو  الجم يييلم علييي   زميييل ارتفيييا  سييي ر يييير  عليييت السيييفير اويرانيييي ليييلا ال يييراي د كيييات  ع  يييياليم شيييفت نييييوز/ 

 اللوور  ي ال راي.

م اللاعميييل اوولييي  لتنمييييل  الجمهورييييل اوسييي ميل وقيييا  ع  ييييالي  يييي تغرييييلة ا ل ييي  عليهيييا وكاليييل شيييفت نييييوزم  ت نييي  

مهميييا ت ر ييي  وتهاميييا  ترييييل  ييير  مسيييار الييير ب ال يييا  عييين المسييي ب اليييرئيس ألزميييل   ال يييراي واسيييتنرار و ت يييور 

       ر  اللوور .س ر ي

وتييي تي تييييري ا  الل لوماسيييي ا يرانيييي  يييي وقييي  تت ييير   هيييران وتهاميييا   تهرييييب اليييلوور مييين ال يييراي  ييييران 

 ومو األمر ال ب ل ع واشن ن لفر  عنو ا  عل  ميار  عراقيل  تهمل تهريب ال ملل الي  ل.

 

 ايا ا      ي نار وس  لنلن

   ش اص  ي    ي نار وس  ال ايمل لنلن. 4ال ري انيلم مساء الس  م  يا ل  علن  الشر ل / ٥٢ رانس 

 عيييوا  و ييي ا سييييلا   ييييي وا  يييي   ييي ي نيييار  7 تييياة ت ليييم مييين ال مييير  وقالييي  يييي يفل  ليليييي ميييي   ال ري انييييلم  ن 

  ييييييييييييييارج جنييييييييييييييازة لسيييييييييييييييلة وا نتهييييييييييييييام مييييييييييييييا ل ييييييييييييييع المشييييييييييييييي ين ل  تميييييييييييييياء لا يييييييييييييي  الكنيسييييييييييييييل.

ريييل عنييلما قييا  مجهولييون  يي   ي نييار ميين سيييارة مسييرعل  ييارج كنيسييل سييان  لويسيييوس و ييييب األر  ييل  يي عيرة نا

ا   ييييييل تهيييييير السيييييي    التوقييييييي  الم لييييييي. 2منا يييييي  م  ييييييل  يوسييييييتون للسييييييك  ال ليليييييييل  ييييييي السيييييياعل   تهيييييير 

   لييييي  المستشيييييف    ييييييا ا  ييييييير مهيييييللة لل يييييياة. - 41و 54و 48ال تيييييي يييييي لغن مييييين ال مييييير  –وننلييييي  النسييييياء 

  فليييييل ال الغيييييل مييييين ال مييييير سييييي ع سييييينوا   لييييي  المستشيييييف م لون تفاييييييي   شييييي ن  التهيييييا اليييييي يل.كميييييا ننلييييي  ال

وقيييا  شيييامل كيييان متواجيييلا لا ييي  كنيسيييل سيييان  لويسييييوس عنيييلما وقيييع ال يييالام لليييي يفل ال ري انييييلم  نييي :  لنيييل كيييان 

 األمييييييييييييييير مروعيييييييييييييييا.. لييييييييييييييي  ي لييييييييييييييي    يييييييييييييييل ميييييييييييييييا   ا كانييييييييييييييي  قن ليييييييييييييييل    مجوميييييييييييييييا مسيييييييييييييييل ا.

 10ن  ييييا عيييين  ميييياكن ل  ت يييياء. مرعنييييا جمي  ييييا  ليييي  زاويييييل الكنيسييييل. ويالرنييييا   ييييل  ييييوالي وتييييا ع الشييييامل  كنييييا 

 لقائت .
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