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 (مجلس النوابموقع (..)7ص.)مجلس النواب ينهي قراءة ومناقشة خمسة قوانين 

  رئييييييييييس مجليييييييييس النيييييييييواب يسيييييييييإلفري و يييييييييير الشييييييييي ون الخارجيييييييييية والإل ييييييييياون ا  ريفيييييييييي  يييييييييي

 (ابمجلس النوموقع (..)8ص.)المغرب

 السيييييومرية (..)8ص.)رئييييييس الررلميييييان ي يييييًً ييييييوؤ ايييييً موايييييًا   نإلخييييياب ر سييييياء اللجيييييان النياريييييية

 (نيو 

 الإل ييييييييييييييياون إلف ييييييييييييييييي الييييييييييييييي  ي كيييييييييييييييًان المغيييييييييييييييرب خارجيييييييييييييييية وو يييييييييييييييير ال لروسيييييييييييييييي 

 السومرية نيو ((..)9ص.)الثنائي

  ميييييييوا ين (..)9ص.)المنيييييييً و : قييييييييال السييييييييا ة  يييييييي ال يييييييرا  يمإللييييييي  جمييييييييع مفوميييييييا  النجيييييييا

 (نيو 

  رئيييييييييس الو ييييييييً ال راقييييييييي النييييييييياري ً.شيييييييياخ وان ارييييييييً  ي ييييييييي  ليييييييي  قاايييييييية الميييييييي إلمرا   ييييييييي

 (موقع مجلس النواب(..)10ص.) الج ائر

 وجييييييييي  اإلهاميييييييييا  لمسإلشيييييييييار  الكيييييييييا مي:مإلوريون رجمييييييييييع  يييييييييففا  ياليييييييييي الشيييييييييكر  ب ائيييييييييلنا

 (وكالة الم لومة ا خرارية (..)10ص.)الفساً

 ال هييييييً (..)11ص.) ييييييار ميييييين ارإلفييييييال ا سيييييي ار وإليالييييييب ال كوميييييية رالإلييييييًخي جركييييييوي امييييييج ئييييييبناال

 (نيو 

  ًوكاليييييييية ا نريييييييياء (..)11ص.)إلفييييييييًؤ شييييييييكرزا لل كوميييييييية المرك ييييييييية النائريييييييية سييييييييروة ارًالوا يييييييي

 (ال راقية

  الييييييييييييييي  مجليييييييييييييييس  0202ألرسييييييييييييييياي موا نييييييييييييييية  الإلميميييييييييييييييي ييييييييييييييييًاوالنائيييييييييييييييب زمييييييييييييييياؤ

 (السومرية نيو  (..)21ص.)النواب

  نيييييييواب مسيييييييي يون اراقييييييييون ينيييييييًًون ر ييييييير  الفييييييير ن  يييييييي السيييييييويً وي ًونييييييي  م اولييييييية لنشييييييير

 (شفق نيو  (..)12ص.)الكرازية

  شييييييييييكود قحييييييييييائية حييييييييييً م ييييييييييا  ي المركيييييييييي   ال راقييييييييييي السييييييييييارق ا مييييييييييً كجيييييييييييً النائييييييييييب

 (شفق نيو (..)13ص.) وال الي..

  السيييييييييييييييوًاني  سإليحيييييييييييييييا  اجراءاإلييييييييييييييي   يييييييييييييييوي   مييييييييييييييية يليييييييييييييييب نيييييييييييييييياري  سإلحيييييييييييييييا ة

 (وكالة رغًاً اليوؤ (..)13ص.)الًو ر

  ررلمييييييانيون اراقيييييييون:    لييييييوي أل ميييييية الييييييًو ر    ريييييي لإل اؤ المن يييييية األمريكييييييية واألميييييير يإليلييييييب

 (شفق نيو (..)14ص.)جهوًا  خارجية

https://www.ina.iq/176898--.html


 

 2223-1-29/  حداال

 163العدد / 

3 
 

   ينإلفيييييييً  ليييييييية إلفسييييييييؤ ر سييييييياء اللجيييييييان و يييييييق الم ا  ييييييية..  يجيييييييب النائيييييييب افييييييييي الفيييييييإل و

 (وكالة الم لومة ا خرارية(..)15ص.)انهاءزا 

  ً مييييييييين  41يكشيييييييييك شيييييييييري ال كومييييييييية مفاريييييييييي مييييييييين  كرًسيييييييييإلان  النائيييييييييب رييييييييياقر السييييييييي %

 (وكالة الم لومة ا خرارية(..)15ص.)الموا نة

 ااإليييييييييرا  كرًسيييييييييإلان الييييييييي  قيييييييييرارا  الفحييييييييياء يمثيييييييييي إل يييييييييًيا : النائيييييييييب ر ييييييييييق ال يييييييييال ي

 (الم لومة / رغًاً(..)16ص.)خييرا

 ًسيييييييييييي ر  ييييييييييييرك الييييييييييييًو ر سييييييييييييي وً اليييييييييييي  وحيييييييييييي   اليري ييييييييييييي النائييييييييييييب   ال يييييييييييييهو :

 (ال هً نيو (..)16ص.)قريرا

 (ال هً نيو (..)17ص.)سلؤ الرواإلب للمو فين النائب كامي الم مور  ييالب إل ًيي 

 ا مييييييييييية انهييييييييييياء الييييييييييي  رجًيييييييييييية إل ميييييييييييي السيييييييييييوًاني  كومييييييييييية:  سيييييييييييهر زييييييييييياإلك النائيييييييييييب 

 ( ا خرارية الم لومة وكالة(..)47ص.)الياقة
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 وكاليييييية ا نريييييياء (..)18ص.)رئيييييييس الييييييو راء يخإلييييييإلؤ  يارإليييييي   ليييييي   رنسييييييا وي ييييييوً ألر  الييييييوين

 (ال راقية 

 السيييييييومرية (..)18ص.)امكانيييييييية إلوقييييييييع مييييييياكرة إلرييييييياًي الم كيييييييومين ال يييييييرا  والمغيييييييرب ير ثيييييييان

 (نيو 

  الن ازييييييييييعة إلًاييييييييييعو  اييييييييييعاًة الن ييييييييييعر را اعفييييييييييعاءا  الجمركييييييييييية والحييييييييييريرية  ييييييييييي قييييييييييوانين

 (وكالة ا نراء ال راقية (..)19ص.)ا سإلثمار

  ال يييييييييييييييامر : ن ييييييييييييييييي رسيييييييييييييييالة الشييييييييييييييي ب الفلسيييييييييييييييييني  يييييييييييييييي مواجهإلييييييييييييييي  ل  يييييييييييييييإل ي

 وكالة ا نراء ال راقية ((..)20ص.)الرغي 

 ً(وكالة ا نراء ال راقية (..)20ص.)ا إلإلا  السفارة المغررية  ي رغًا 

  الم كميييييية ا إل اًييييييية إلييييييًا ع ايييييين  كمهييييييا رشييييييفن كرًسييييييإلان وإلشيييييييً رجهييييييوً السييييييوًاني لمكا  يييييية

 (وكالة الم لومة ا خرارية(..)21ص.)الفساً

 وكاليييييية الم لوميييييية (..)22ص.)ا يييييييار: قييييييود وإليييييييارا  كرًييييييية ًااميييييية لفييييييرار الم كميييييية ا إل اًييييييية

 (ا خرارية 

  :الرييييييييي  المو ييييييييً يفييييييييوً ًائمييييييييا  ليييييييي  السييييييييفيرة األميركييييييييية ر ييييييييً اجإلمييييييييال ال يييييييي رين الكييييييييرًيين

 (وكالة رغًاً اليوؤ(..)22ص.)ا  ًزار

 (وكالة رغًاً اليوؤ(..)23ص.)المر وث ا ميركي رري  ماكغور  ي ي السليمانية 

 حييييييييييييييييييً  ال ًائييييييييييييييييييية   ا سييييييييييييييييييرائيلية الهجمييييييييييييييييييا  روقييييييييييييييييييك إليالييييييييييييييييييب الخارجييييييييييييييييييية 

 (نيو  السومرية(..)23ص.)الفلسيينيين
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  مييييييييييين األًويييييييييييية المهررييييييييييية وإلغليييييييييييق  ييييييييييييًليا  وإل إلفيييييييييييي ينيييييييييييا   02ا سيييييييييييإلخرارا  إلحيييييييييييري

 السومرية نيو ((..)24ص.)مإلهمين

  ااإلفيييييياي  مسييييييي وي ااإليييييييا   و يييييييية شييييييماي رغيييييييًاً  الإلار يييييية ليييييييع )ًاايييييي (  يييييييي كمييييييين م كيييييييؤ

 شفق نيو ((..)24ص.)رم ا  ة ا نرار

 

 

 

 

 

  إلرا يغييييييييييورا  إل ليييييييييين  نهيييييييييياء  ييييييييييففة اليييييييييينفي مييييييييييع  قليييييييييييؤ كرًسييييييييييإلان ر ييييييييييً  شييييييييييي  ييييييييييي

 (السومرية نيو  (..)25ص.)الإلفاو 

 (الفرا  نيو (..)25ص.)الًو ر يسإلفر اماؤ الًينار ال راقي 
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 سيييييييكا  (..)26ص.)ليرييييييييا.. احيييييييب ررلمييييييياني ر يييييييً  خييييييي ي مجليييييييس الًولييييييية رإلفازميييييييا  رو نيفييييييية

 (نيو  اررية 

 (روسيا اليوؤ(..)26ص.)  مة الًو ر  ي لرنان إلفاقؤ   مة سو  األًوية 

 

 

 

 

 

  شخ ييييييييا رف ييييييييك  وكرانييييييييي اسييييييييإلهًك مسإلشييييييييف   ييييييييي  41إل ليييييييين مفإلييييييييي الييييييييً ال الروسييييييييية

 (و ارة الً ال الروسية(..)27ص.)لواانس 

  وقفييييييييية ا إلجاجيييييييييية  يييييييييي رييييييييياريس للميالرييييييييية رييييييييي ي   سيييييييييرا  الفرنسييييييييييين الم إلفليييييييييين  يييييييييي

 (٤٢ رانس (..)27ص.) يران

 

 

 

 

 

 

 



 

 2223-1-29/  حداال

 163العدد / 

7 
 

 

 مجلس النواب ينهي قراءة ومناقشة خمسة قوانين

 نهيييييي  مجلييييييس النييييييواب رجلسييييييإل  الثالثيييييية ميييييين   ييييييل  ا وي للسيييييينة الإلشييييييري ية  /مجلييييييس النييييييوابموقييييييع  

الثانييييييية حييييييمن الييييييًورة ا نإلخارييييييية الخامسيييييية الإلييييييي افييييييً  اليييييييوؤ السيييييير  ررئاسيييييية السيييييييً   ال لروسييييييي 

و يييييييي مسيييييييإلهي .نائريييييييا  قييييييراءة ومناقشييييييية خمسيييييية مشيييييييرواا  قييييييوانين 199رئيييييييس المجليييييييس ور حييييييور 

  لمشييييييرول قييييييانون انحييييييماؤ جمهورييييييية ال ييييييرا  اليييييي  ا إلفاقييييييية الجلسيييييية   إلييييييؤ المجلييييييس الفييييييراءة ا وليييييي

والمفيييييًؤ  1992الًوليييييية  يييييي شيييييفن  نشييييياء  ييييينًو  ًوليييييي للإل يييييوي  اييييين احيييييرار الإلليييييوث رال يييييي  ل ييييياؤ 

مييييين لجنييييية ال  قيييييا  الخارجيييييية ألجيييييي إليييييو ير مريييييال  الإل يييييوي  اييييين احيييييرار الإلليييييوث حيييييمن الميييييًد اليييييا  

ايييييير كييييياك والإلخفييييييك اييييين  1992ولية المًنيييييية لسييييينة إلكيييييون  يييييي  ال مايييييية الإليييييي إلفيييييًمها اإلفاقيييييية المسييييي 

 .ا يييييي اب السييييييفن ميييييين ا اريييييياء المالييييييية ا حييييييا ية الإلييييييي إلفرحييييييها اليييييييهؤ اإلفاقييييييية المسيييييي ولية المًنييييييية

و كميييييييي المجليييييييس الفيييييييراءة ا ولييييييي  لمشيييييييرول قيييييييانون إل يييييييًيق اإلفاقيييييييية إلجنيييييييب ا  ًوا  الحيييييييريري  يميييييييا 

مييييين ً يييييع الحيييييرائب ريييييين  كومييييية جمهوريييييية يإل ليييييق رالحيييييرائب المفروحييييية الييييي  اليييييًخي ومنيييييع الإلهيييييرب 

ال يييييييرا  و كومييييييية مملكييييييية زولنيييييييًا والمفيييييييًؤ مييييييين لجنييييييية ال  قيييييييا  الخارجيييييييية ألجيييييييي إلييييييييوير ال  قيييييييا  

 يييييي شيييييفن  خييييير   الييييين السييييييً ال لروسيييييي .ا قإل ييييياًية ومنيييييع الإلهيييييرب مييييين ً يييييع الحيييييرائب ريييييين الرليييييًين

و نهيييييي  مجلييييييس .هييييييا ونيييييوارهؤاييييين إل ًيييييييً ييييييوؤ اييييييً ا  ييييييً لشيييييرول اللجييييييان النيارييييييية رانإلخييييياب ر سيييييياء ل

النييييييواب الفييييييراءة ا وليييييي  لمشييييييرول قييييييانون م هييييييً ااييييييًاً مفوحييييييي الشييييييرية والمفييييييًؤ ميييييين لجنيييييية ا ميييييين 

والييييييً ال للنهييييييو  رواقييييييع م سسيييييية و ارة الًاخلييييييية ميييييين خيييييي ي انشيييييياء م هييييييً يإلييييييول  ااييييييًاً مفوحييييييي 

انوني لييييييي ب شييييييرية اكفيييييياء لفييييييود ا ميييييين الييييييًاخلي ولر ييييييع المسييييييإلود ال لمييييييي والإلييييييًريري وا منييييييي والفيييييي

مييييين جهييييية اخيييييرد  اشيييييار .الم هيييييً رميييييا يواكيييييب الإلييييييورا  ال ا يييييلة  يييييي الم سسيييييا  ال سيييييكرية وا منيييييية

السيييييييً الييييييرئيس اليييييي  إلفييييييًيؤ مجلييييييس النييييييواب كإليييييياب شييييييكر اليييييي  الفائييييييً ال يييييياؤ للفييييييوا  المسييييييل ة ورئيييييييس 

 يييييي مجليييييس اليييييو راء والكييييياًر ال كيييييومي وم يييييا   الر يييييرة ورئييييييس اإل ييييياً كيييييرة الفيييييًؤ ليييييًورزؤ المميييييي  

ا ايييييًاً لريولييييية الخلييييييل ال رريييييي ركيييييرة الفيييييًؤ الإليييييي اقيمييييي   يييييي م ا  ييييية الر يييييرة ولجهيييييوًزؤ المراولييييية 

وانجييييي  المجليييييس قيييييراءة إلفريييييير . يييييي نجا هيييييا رشيييييكي   ييييي  اكيييييس  يييييورة مشييييير ة وايجاريييييية اييييين ال يييييرا 

ومناقشييييية مشيييييرول قيييييانون إل يييييًيق اإلفاقيييييية الإل ييييياون ا سييييياس ريييييين  كومييييية جمهوريييييية ال يييييرا  ومن مييييية 

و يييييي ميييييًاخ   .والمفيييييًؤ مييييين لجنييييية ال  قيييييا  الخارجيييييية (unido) المإل يييييًة للإلنميييييية ال يييييناايةا ميييييؤ 

السيييييييًا  والسيييييياًة النييييييواب  ان يييييير  الميالرييييييا  اليييييي  إل ًيييييييً ا مإليييييييا ا  الإلييييييي سييييييإلمن  لمن ميييييية ا مييييييؤ 

المإل ييييييييًة او لل يييييييياملين  يهييييييييا وايحييييييييا ها والميالريييييييية راسإلحييييييييا ة الم نيييييييييين  ييييييييي و ارة ال يييييييينااة  ييييييييي 

كمييييييا  نجيييييي  المجلييييييس قييييييراءة إلفرييييييير ومناقشيييييية .اب لم ر يييييية إلفا يييييييي اكثيييييير ايييييين ا إلفاقيييييييةمجلييييييس النييييييو

مشييييييرول قييييييانون انحييييييماؤ جمهورييييييية ال ييييييرا  اليييييي  ن يييييياؤ  زييييييا  للفييييييانون الييييييًولي الخيييييياص والمفييييييًؤ ميييييين 

و ن ييييير  ميييييًاخ   السييييييًا  والسييييياًة النيييييواب رشيييييفن مشيييييرول الفيييييانون الييييي  .لجنييييية ال  قيييييا  الخارجيييييية

ميييييية الإلييييييي يإلرنازييييييا ن يييييياؤ  زييييييا  الييييييًولي وم ر يييييية الجييييييًود ميييييين ا نحييييييماؤ الييييييي  حييييييرورة مراج يييييية ا ن 

خا ييييية ان ال ييييييرا  ليييييي  إلشييييييري ا  مإل لفييييية را سييييييرة واليفوليييييية والإلرنييييييي وا  يييييواي الشخ ييييييية إلسييييييإلنً اليييييي  

وارجييييييا المجلييييييس قييييييراءة إلفرييييييير لجنيييييية إلف ييييييي .الشييييييري ة ا سيييييي مية و  إلإليييييييارق مييييييع الفييييييوانين الًولييييييية

ال كيمييييييائي  ييييييي سييييييماً الييييييًاب والمفييييييًؤ ميييييين لجنإلييييييي ا قإل يييييياً وال يييييينااة ال فييييييائق رشييييييفن وجييييييوً اشيييييي 

وإليييييي  النائيييييب  ييييييارو   نيييييا ريانييييييا رفسيييييؤ نييييييواب الكوإليييييا المسييييييي ية .والإلجيييييارة وال رااييييية والميييييييا  وا زيييييوار

اًان  ييييييييي  قييييييييياؤ المييييييييواين السييييييييويً  المإليييييييييرك رف ييييييييي مشييييييييين ومنييييييييا ي للفيييييييييؤ ا نسييييييييانية ومشيييييييياار 

مشييييييرا الييييي   ن زيييييا  ا   ييييياي   إلمثيييييي إل ييييياليؤ السييييييً المسيييييي  و  المسيييييلمين ر ييييير  الم ييييي ك الشيييييريك  
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إلمثيييييي إلوجهيييييا  مسيييييي يو الشييييير  ا وسيييييي  ريييييي زيييييي ااييييييا  سياسيييييية إليييييًاو الييييي  اثيييييارة خيييييياب الكرازيييييية 

والإلفرقييييية ريييييين الشييييي وب المإلفلفييييية  يميييييا رينهيييييا  يييييي وقييييي  ن ييييين ر اجييييية الييييي  خيييييياب ي كيييييً الييييي  الإل يييييي  

ة رييييييي ً الرا يييييييًين شيييييييازًة الييييييي  الإل ييييييياي  ريييييييين جمييييييييع السيييييييلمي وي يييييييارب ا  كيييييييار المإلير ييييييية و حيييييييار

 .ر ًزا إلفرر ر ع الجلسة ال  يوؤ ا ثنين المفري.المكونا  ال راقية

 

 رئيس مجلس النواب يسإلفري و ير الش ون الخارجية والإل اون ا  ريفي  ي المغرب

  

  الييييييوؤ السييييير   و يييييير الشييييي ون اسيييييإلفري رئييييييس مجليييييس النيييييواب   ال لروسيييييي /ابمجليييييس النيييييوموقيييييع 

 .الخارجية والإل اون ا  ريفي  ي المملكة المغررية السيً نا ر روريية والو ً المرا ق ل 

وريييييار  سيييييياًإل   اييييياًة ا إلإليييييا  السيييييفارة المغرريييييية  يييييي ال يييييرا   ر يييييً سييييينوا  مييييين  ا قهيييييا  م كيييييًا   زميييييية 

ا  كا يييييية  ومنهييييييا المسييييييإلود الررلميييييياني  إل  ييييييي  ال  قييييييا  الثنائييييييية رييييييين الرلييييييًين الشييييييفيفين اليييييي  المسييييييإلوي

 .وال مي ال  إلف يي الإل اون الثنائي  ي مخإللك المجا  

ميييين جهإليييي   ار يييير السيييييً روريييييية ايييين إلفييييًير  لييييًور سييييياًإل  رييييًاؤ المغييييرب  ييييي اإل يييياً الررلمييييان ال ررييييي  

 مشيييييييرا   ليييييي   ن  يارإليييييي  اليييييييوؤ زييييييي رسييييييالة إلحييييييامن ومسييييييانًة ميييييين ج ليييييية ال ازييييييي المغررييييييي المليييييي   

السيييييياًس والمغييييييرب  كوميييييية  وشيييييي را  لل ييييييرا   م كييييييًا  راريييييية ريييييي ً   ييييييي  ن إلنإلفييييييي ال  قيييييية رييييييين الرلييييييًين 

 لييييي  مرا يييييي مإلفًمييييية مييييين الإل ييييياون المثمييييير  و ن  يييييإل  السيييييفارة زيييييو  شيييييارة  لييييي  إلييييييوير ال  قيييييا  وإلفويييييية 

 .الرواري رين الرلًين؛ لإل  ي  الإل اون  ي جميع المجا  

 رئيس الررلمان ي ًً يوؤ اً مواًا   نإلخاب ر ساء اللجان النيارية

 ييييييًً رئيييييييس مجلييييييس النييييييواب    ال لروسييييييي  يييييييوؤ اييييييً األ ييييييً  مواييييييًا   نإلخيييييياب  السييييييومرية نيييييييو /

ر سييييياء اللجيييييان النياريييييية ونيييييوارهؤ   يميييييا وجييييي  رإلفيييييًيؤ كإلييييياب شيييييكر  لييييي  رئييييييس مجليييييس اليييييو راء والكييييياًر 

واكر رييييييييان لليييييييًائرة ا ا ميييييييية للمجليييييييس  ورً ليييييييع السيييييييومرية نييييييييو    ن  ال لروسيييييييي   يييييييًً ال كيييييييومي.

من جهيييييية اخييييييرد  اييييييً ا  ييييييً مواييييييًا  لشييييييرول اللجييييييان النيارييييييية رانإلخيييييياب ر سيييييياء لهييييييا ونييييييوارهؤ . يييييييوؤ

اشيييييار ال لروسيييييي   لييييي   إلفيييييًيؤ مجليييييس النيييييواب كإلييييياب شيييييكر الييييي  الفائيييييً ال ييييياؤ للفيييييوا  المسيييييل ة ورئييييييس 

مجليييييس اليييييو راء والكييييياًر ال كيييييومي وم يييييا   الر يييييرة ورئييييييس اإل ييييياً كيييييرة الفيييييًؤ ليييييًورزؤ المميييييي   يييييي 

لريولييييية الخلييييييل ال رريييييي ركيييييرة الفيييييًؤ الإليييييي اقيمييييي   يييييي م ا  ييييية الر يييييرة ولجهيييييوًزؤ المراولييييية ا ايييييًاً 

  ي نجا ها رشكي     اكس  ورة مشر ة وايجارية ان ال را  .

( مييييين السنيييييعة الإلشيييييري ية الثانيييييية/ 3و يييييي وقييييي  سيييييارق مييييين الييييييوؤ  ر يييييع مجليييييس النيييييواب جلسيييييإل  رقيييييؤ )

 نائرا . 199ر حور الف عععي الإلشري عععي األوي  والإلي افً  
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 الثنائي الإل اون إلف يي ال  ي كًان المغرب خارجية وو ير ال لروسي

 

 والإل ييييييياون الخارجيييييييية الشييييييي ون وو يييييييير ال لروسيييييييي    النيييييييواب مجليييييييس رئييييييييس  كيييييييًالسيييييييومرية نيو /

 .المجا   مخإللك  ي الثنائي الإل اون إلف يي ال  روريية  نا ر المغرب  ي ا  ريفي

 الشيييييييي ون و ييييييييير اسييييييييإلفري  األخييييييييير  ن نيييييييييو   السييييييييومرية لييييييييع ورً ال لروسييييييييي  لمكإلييييييييب ريييييييييان واكيييييييير

 رييييييار   ا ليييييي   المرا ييييييق والو ييييييً روريييييييية نا يييييير المغررييييييية المملكيييييية  ييييييي ا  ريفييييييي والإل يييييياون الخارجييييييية

  ا قهييييييا  ميييييين سيييييينوا  ر ييييييً ال ييييييرا    ييييييي المغررييييييية السييييييفارة ا إلإلييييييا   ايييييياًة ال راقييييييي الررلمييييييان رئيييييييس

 ومنهيييييييا كا ييييييية  المسيييييييإلويا  الييييييي  الشيييييييفيفين الرليييييييًين ريييييييين الثنائيييييييية ال  قيييييييا  إل  يييييييي   زميييييييية م كيييييييًا  

 ار ييييير جهإلييييي   مييييين .المجيييييا   مخإلليييييك  يييييي الثنيييييائي الإل ييييياون إلف ييييييي الييييي  وال ميييييي الررلمييييياني  المسيييييإلود

  ن  ليييييي  مشيييييييرا   ال ررييييييي  الررلمييييييان اإل يييييياً  ييييييي المغيييييرب رييييييًاؤ ال لروسييييييي لييييييًور إلفييييييًير   ايييييين رورييييييية

  كوميييييية   والمغييييييرب السيييييياًس   المغررييييييي المليييييي  ميييييين ومسييييييانًة إلحييييييامن رسييييييالة زييييييي اليييييييوؤ  يارإليييييي 

 ميييييين مإلفًميييييية مرا ييييييي  ليييييي  الرلييييييًين رييييييين ال  قيييييية إلنإلفييييييي  ن  ييييييي ريييييي ً  راريييييية م كييييييًا   لل ييييييرا   وشيييييي را  

 الرليييييًين؛ ريييييين اليييييرواري وإلفويييييية ال  قيييييا  إلييييييوير  لييييي   شيييييارة زيييييو السيييييفارة  يييييإل  و ن المثمييييير  الإل ييييياون

  .المجا   جميع  ي الإل اون لإل  ي 

 

 المنً و : قيال السيا ة  ي ال را  يمإلل  جميع مفوما  النجا 

 كيييييييً النائيييييييب األوي ليييييييرئيس مجليييييييس النيييييييواب م سييييييين المنيييييييً و   السييييييير    ن قييييييييال /ميييييييوا ين نييييييييو 

 السييييييييييييييييييييييييييا ة  يييييييييييييييييييييييييي ال يييييييييييييييييييييييييرا  يمإللييييييييييييييييييييييييي  جمييييييييييييييييييييييييييع مفوميييييييييييييييييييييييييا  النجيييييييييييييييييييييييييا .

 المنييييييً و  الإلفييييييي  الهيئييييييية واكيييييير رييييييييان للمكإلييييييب ا ا ميييييييي للنائيييييييب األوي لييييييرئيس مجليييييييس النيييييييواب   ن 

ا ًاريييييية لراريييييية شيييييركا  السييييييا ة والسيييييفر  يييييي ال يييييرا  ور يييييث م هيييييؤ ايييييًًا  مييييين الملفيييييا  المهمييييية الإليييييي 

 إلخيييييييييييييييييييييييييص اميييييييييييييييييييييييييي شيييييييييييييييييييييييييركا  السيييييييييييييييييييييييييفر والسييييييييييييييييييييييييييا ة  يييييييييييييييييييييييييي ال يييييييييييييييييييييييييرا  .

 

و شيييييار المنيييييً و  الييييي   ن  قييييييال السييييييا ة  يييييي ال يييييرا  يمإللييييي  جمييييييع مفوميييييا  النجيييييا  وزيييييو ر اجييييية 

و اايييييي و اييييياًة الن ييييير رييييي  رشيييييكي ا ييييير  و يييييًيث لريييييًء مر لييييية جًييييييًة   لييييي  اسيييييإلثمار  رشيييييكي  ييييي ي 

مييييين ا سيييييإلثمار  يييييي زييييياا الفييييييال المهيييييؤ   م رريييييا  اييييين  اسيييييإل ًاً  لإلفيييييًيؤ اليييييًاؤ الكاميييييي  نجيييييا  اميييييي 

 راريييييية شيييييركا  السيييييفر والسييييييا ة  يييييي ال يييييرا  وو يييييك الفييييييال السييييييا ي  يييييي الييييير ً ريييييالثروة الكرييييييرة .

 

إلركيييييي  الييييي  زييييياا الفييييييال الواايييييً لإلنوييييييع م ييييياًر اليييييًخي الفيييييومي للرليييييً وًايييييا الجهيييييا  الم نيييييية   لييييي   ال

  واًؤ الإلركي  ال  مورً النفي  في .
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  رئيس الو ً ال راقي النياري ً.شاخ وان ارً  ي ي  ل  قااة الم إلمرا   ي الج ائر

ارييييييً   ليييييي  قاايييييية خيييييي ي و ييييييوي رئيييييييس الو ييييييً ال راقييييييي النييييييياري ً.شيييييياخ وان /موقييييييع مجلييييييس النييييييواب 

الميييييي إلمرا   ييييييي الج ائيييييير كييييييان  ييييييي  سييييييإلفرال  ن ييييييير  نائييييييب رئيييييييس مجلييييييس الشيييييي ب الييييييويني الج ائيييييير  

لميييييييي إلمر  إل يييييييياً مجييييييييالس الييييييييًوي  17السيييييييييً منييييييييار رييييييييوًن  للمشيييييييياركة  ييييييييي ا جإلمااييييييييا  للييييييييًورة اي

األاحيييييياء  ييييييي من ميييييية الإل يييييياون ا سيييييي مي  وحييييييؤ الو ييييييً ال راقييييييي كييييييي ميييييين السيييييياًة النييييييواب : )اييييييًنان 

ررزيييييان م ميييييوً  مو يييييق شيييييهاب راشيييييا    نيييييور  ا يييييي   حييييي   رحييييي  زاشيييييؤ( و ميييييين ال ييييياؤ لمجليييييس 

 النواب السيً  فوان رشير.

 

 

 وج  اإلهاما  لمسإلشار  الكا مي:مإلوريون رجميع  ففا  الفساًالي الإلركي يالنائب 

السييييير   مسإلشيييييار  رئييييييس  كومييييية  إلهمييييي  لجنييييية الن ازييييية النياريييييية  الييييييوؤ /وكالييييية الم لومييييية ا خراريييييية 

إل يييييييريك ا امييييييياي م ييييييييف  الكيييييييا مي ريييييييالإلوري  يييييييي جمييييييييع  يييييييففا  الفسييييييياً   يميييييييا اكيييييييً  وجيييييييوً 

 شخ يا  و سماء كريرة لؤ إلكشك ر ً إلفك خلك المإلهؤ رع سرقة الفرن  نور  زير.

وقيييييياي احييييييو اللجنيييييية الييييييي الإلركييييييي   ييييييي  ييييييًيث لوكاليييييية / الم لوميييييية /   ن  جميييييييع مسإلشييييييار  رئيييييييس 

ة السيييييارق م ييييييف  الكيييييا مي لهيييييؤ ييييييً ومإليييييوريين  يييييي جمييييييع  يييييففا  الفسييييياً الإليييييي إلمييييي  خييييي ي ال كومييييي

الفإلييييييرة السييييييارفة رينهييييييا سييييييرقة األمييييييواي الحريرية .و حيييييياك   ن  زناليييييي  شخ يييييييا  و سييييييماء كريييييييرة لييييييؤ 

إلكشييييييك ر ييييييً إلفييييييك خلييييييك المييييييإلهؤ األوي رسييييييرقة الفييييييرن نييييييور  زييييييير   م إلرييييييرا  األخييييييير  واجهيييييية للسييييييرقة 

لكثييييييير ميييييين اليييييير وس الكريييييييرة رال كوميييييية السارفة .و وحيييييي  احييييييو لجنيييييية الن ازيييييية الإلييييييي يفييييييك خلفهييييييا ا

النياريييييييية   ن  سيييييييرقة الفيييييييرن اكإلشيييييييف  رسيييييييرب اخيييييييإل ك الييييييي  ال  يييييييص الماليييييييية   مشييييييييرا الييييييي   ن 

 الكيييييييييا مي   يييييييييً األًوا  الرئيسيييييييييية رسيييييييييرقة الفيييييييييرن .ورين إلركيييييييييي   ن  رئييييييييييس  كومييييييييية إل يييييييييريك 

واريييييييً ال زيييييييرة  يففيييييييون خليييييييك  رائيييييييً جيييييييو ي ا امييييييياي و جمييييييييع مسإلشييييييياري   مييييييين مشييييييير  ارييييييياس و

 المإلهؤ األوي نور  زير .

وإل  ييييييق  كوميييييية الكييييييا مي ومسإلشيييييياري  اإلهامييييييا  سياسييييييية وشيييييي رية اًيييييييًة وسييييييي ميالرييييييا  رحييييييرورة 

ا يفييييال رهييييؤ خليييييك قحييييران السيييييجون والكشييييك ايييين  جيييييؤ األمييييواي الإليييييي إلييييؤ اخإل سييييها خييييي ي المييييًة الإليييييي 

ميلييييع قييييً كشييييك لييييع/الم لومة/  ايييين  إلييييوري كييييي ميييين رئيييييس إلسييييلم  رهييييا  ميييياؤ  مييييور الرلييييً.وكان م ييييًر 

جهييييييا  المخيييييياررا  السييييييارق رائييييييً جييييييو ي  ورئيييييييس لجنيييييية الخييييييًما  وا امييييييار  ييييييي زيئيييييية المسإلشييييييارين 

 ييييييرا  مشييييييإل   را حييييييا ة اليييييي  مييييييًير رلييييييًيا  نينييييييود السييييييارق السييييييارق ارييييييً الفيييييياًر ًخيييييييي رسييييييرقة  

قة األميييييييواي الحيييييييريرية مييييييين م يييييييرك والمإلهميييييييين رسيييييييرالفيييييييرن   مرينيييييييا  نهيييييييؤ  المسييييييي ولين األوائيييييييي 

 الرا ًين .

 

 

https://iq.parliament.iq/blog/2023/01/28/%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%81%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%8a%d8%a7%d8%a8%d9%8a-%d8%af-%d8%b4%d8%a7%d8%ae%db%95%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9/
https://iq.parliament.iq/blog/2023/01/28/%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%81%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%8a%d8%a7%d8%a8%d9%8a-%d8%af-%d8%b4%d8%a7%d8%ae%db%95%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9/
https://iq.parliament.iq/blog/2023/01/28/%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%81%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%8a%d8%a7%d8%a8%d9%8a-%d8%af-%d8%b4%d8%a7%d8%ae%db%95%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9/
https://iq.parliament.iq/blog/2023/01/28/%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%81%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%8a%d8%a7%d8%a8%d9%8a-%d8%af-%d8%b4%d8%a7%d8%ae%db%95%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9/
https://iq.parliament.iq/blog/2023/01/28/%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%81%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%8a%d8%a7%d8%a8%d9%8a-%d8%af-%d8%b4%d8%a7%d8%ae%db%95%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9/
https://iq.parliament.iq/blog/2023/01/28/%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%81%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%8a%d8%a7%d8%a8%d9%8a-%d8%af-%d8%b4%d8%a7%d8%ae%db%95%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9/
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  ار من ارإلفال ا س ار وإليالب ال كومة رالإلًخيم ين الكا مي يالنائب 

 يييييييار احيييييييو اللجنييييييية الماليييييييية النياريييييييية م يييييييين الكيييييييا مي  الييييييييوؤ األرر ييييييياء  مييييييين إلر يييييييا   ال هيييييييً نييييييييو /

ان  مييييييي   اسيييييييإلمرار ارإلفيييييييال سييييييي ر  يييييييرك اليييييييًو ر الييييييي  اليرفيييييييا  الففييييييييرة والمإلوسيييييييية   م كيييييييًا  ن

 ارإلفال األس ار راإل  إلثفي كازي الففراء .

   ن اسيييييإلمرار ارإلفيييييال سييييي ر  يييييرك اليييييًو ر يييييي ً   لييييي  ”ال هيييييً نييييييو ”وقييييياي الكيييييا مي  يييييي  يييييًيث ليييييع

زنيييييييا  مخييييييياوك مييييييين إلر يييييييا  اسيييييييإلمرار ارإلفيييييييال سييييييي ر ”  و حييييييياك  ن “كسييييييياً  يييييييي األسيييييييوا  الم ليييييييية 

ال كومييييييية رالإليييييييًخي الفيييييييور  لإليييييييًار   يييييييرك اليييييييًو ر الييييييي  اليرفيييييييا  الففييييييييرة والمإلوسيييييييية  ميالريييييييا 

ر يييييع اليييييًو ر وإلًااياإلييييي   يييييي خليييييق  مييييي  إليييييً ع اسييييي ار الميييييواً خا ييييية الغاائيييييية ” و وحييييي   ن ”.الموقيييييك

 “.ل ال  ما يشكي اب احا ي وارزا  كريرة لوحع الففراء 

  

 إلفًؤ شكرزا لل كومة المرك ية النائرة سروة ارًالوا ً 

اليييييييوؤ  كييييييً  رئيسيييييية كإلليييييية الجيييييييي الجًيييييييً النيارييييييية  سييييييروة ارييييييً الوا ييييييً  وكاليييييية ا نريييييياء ال راقييييييية/ 

 السر   حرورة الو ًة الوينية لخًمة المواينين  ي كرًسإلان والوسي والجنوب والغررية.

وقالييييي  رئيسييييية كإللييييية الجييييييي الجًييييييً سيييييروة اريييييً الوا يييييً  يييييي مييييي إلمر  ييييي في افًإلييييي  رمجليييييس النيييييواب 

رمشيييييياركة  احيييييياء الكإلليييييية و حيييييير  مراسييييييي وكاليييييية األنريييييياء ال راقييييييية )وال(:   نإلفييييييًؤ رالشييييييكر  سييييييإلجارة 

ومييييية  رسييييياي كميييييية م يييييًًة مييييين الييييينفي األريييييي   لييييي   قلييييييؤ كرًسيييييإلان   مرينييييية     اا إليييييؤ مفارنإلييييي  ال ك

رم انييييياة الشييييي ب  يييييي ا قلييييييؤ  هيييييو شييييييء قلييييييي ولكييييين لييييي  ً    مهمييييية لشييييي ب ا قلييييييؤ  يييييي  يييييي الشيييييإلاء 

 والريييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرً .

سيييييي و حيييييا     الينيييييا  ن نكيييييون مو يييييًين لخًمييييية  رنييييياء شييييي رنا سيييييواء  يييييي ا قلييييييؤ  و  يييييي الجنيييييوب والو

 والغررية    موح ة   ن  النواب اليهؤ إللرية يمو  الش ب  ينما كانوا .

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ina.iq/176898--.html
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 ال  مجلس النواب 0202الإلميمي يًاو ألرساي موا نة النائب زماؤ 

الييييي  مجليييييس  2023ايييييً النائيييييب زمييييياؤ الإلميميييييي  الييييييوؤ السييييير   ايييييًؤ  رسييييياي موا نييييية /السيييييومرية نييييييو  

وقاي الإلميمييييييي  ييييييي  ييييييًيث لييييييع السييييييومرية نيييييييو   ان ال راقييييييية.النييييييواب  م شييييييرا  سييييييلريا   اإلجييييييا  ال كوميييييية 

اليييييي  مجلييييييس النييييييواب ي ييييييً م شييييييرا  سييييييلريا  اإلجييييييا  ال كوميييييية ال راقييييييية    2023 اييييييًؤ  رسيييييياي موا نيييييية 

و حييييييياك   نياليييييييب رفرسييييييياي ًااييييييييا  ال كومييييييية ل سيييييييرال  يييييييي ارسييييييياي الموا نييييييية الييييييي  قرييييييية الررلمان .

وييييييوؤ الخمييييييس الماحيييييي  اكي الموجيييييوًة  يييييي الر ً .الموا نييييية الييييي  مجليييييس النيييييواب مييييين  جيييييي  يييييي المشييييي

قييييياي احيييييو مجليييييس النيييييواب  ييييييازر الريييييياي  يييييي  يييييًيث للسيييييومرية نييييييو   ان  رئييييييس مجليييييس اليييييو راء 

  شييييييييال السيييييييوًاني إل هيييييييً خييييييي ي ا جإلميييييييال ا خيييييييير لإل يييييييالك اًارة الًولييييييية ر رسييييييياي الموا نييييييية الييييييي  

   .الررلميييييييييييييييييييان وانهائهيييييييييييييييييييا رشييييييييييييييييييييكي كاميييييييييييييييييييي خييييييييييييييييييي ي شييييييييييييييييييييهر شيييييييييييييييييييراي المفرييييييييييييييييييييي

وريييييييين   ن   قيييييييرار الموا نييييييية لييييييين يسيييييييإلغر  وقإليييييييا  ييييييييوي   خ و يييييييا  ميييييييع اسيييييييإل ًاً الررلميييييييان الكاميييييييي 

رسييييييرب األ ميييييية السياسييييييية الإلييييييي ا ييييييف  رييييييالر ً  2022ولؤ يفيييييير ال ييييييرا  مشييييييرول موا نيييييية  سييييييإلفرالها .

 .2021إلشرين األوي  10منا  جراء ا نإلخارا   المركرة   ي 

 ن ر ر  الفر ن  ي السويً وي ًون  م اولة لنشر الكرازيةواب مسي يون اراقيون ينًًون

 ًان نيييييييواب اييييييين المكيييييييون المسيييييييي ي  يييييييي الررلميييييييان ال راقيييييييي  الييييييييوؤ السييييييير    ييييييير   شيييييييفق نييييييييو  /

 مإلييييييرك  سيييييويً  نسيييييخة مييييين الفييييير ن الكيييييريؤ  مييييياؤ السيييييفارة الإلركيييييية  يييييي ال ا يييييمة سيييييإلوكهولؤ   يميييييا 

رينييييييوا  ن زييييييا  األاميييييياي إل ييييييوً أل ييييييراً وجمااييييييا  مإلير يييييية  شييييييااة خييييييياب الكرازييييييية وإلهًيييييييً السييييييلؤ 

ن المكييييييون المسييييييي ي  ييييييارو   نييييييا خيييييي ي ميييييي إلمر  يييييي في افييييييً  رمرنيييييي  وقيييييياي النائييييييب ايييييي المجإلم ييييييي.

الررلميييييان رمشييييياركة ايييييًً مييييين نيييييواب الكإللييييية الررلمانيييييية الخا ييييية ريييييالمكون و حييييير  مراسيييييي وكالييييية شيييييفق 

نيييييييو   ن  ال مييييييي الييييييا  قيييييياؤ ريييييي  مييييييواين سييييييويً  مإليييييييرك ر يييييير  نسييييييخة ميييييين الفيييييير ن الكييييييريؤ  ميييييياؤ 

والفييييييؤ ا نسيييييانية ويجييييير  مشييييياار المسيييييلمين وايييييير  السيييييفارة الإلركيييييية  اميييييي مشيييييين ر ييييييً اييييين األخييييي  

المسلمين .و حييييييياك   ن  مثيييييييي زيييييييا  األاميييييييياي الرخي ييييييية   إلمثيييييييي إل يييييييياليؤ السييييييييً المسيييييييي  و  إلمثييييييييي 

اخيييييي   وسييييييلو  المسييييييي يين وخا يييييية مسييييييي يو الشيييييير    مرينييييييا  ن  زييييييا  األاميييييياي إل ييييييوً  ليييييي    ييييييراً 

اة خييييييياب الكرازييييييية والإلفرقيييييية وجمااييييييا  مإلير يييييية يفومييييييون رهييييييا لمكسييييييب سياسييييييي يهييييييًك  ليييييي   شييييييا

والإلراايييييييييً وإلهًييييييييييً السيييييييييلؤ المجإلم يييييييييي للشييييييييي وب .وإلارع النائيييييييييب المسيييييييييي ي  كانييييييييي   ر  ال يييييييييرا  

و حيييييارة ميييييا ريييييين النهيييييرين اريفييييية وشيييييازًا  ارييييير السييييينين الييييي  الإل ييييياي  والإلنيييييول اليييييًيني والميييييازري  

ي مجلييييييس النييييييواب و  ييييييي اي زيييييياا الإل يييييياي  قائمييييييا  .وريكن  رييييييالفوي  ن يييييين نييييييواب المكييييييون المسييييييي ي  يييييي

نييييًين ورشييييًة زيييياا ال مييييي المشييييين ر يييير  نسييييخة ميييين الفيييير ن الكييييريؤ  ونييييًاو  رنيييياء الشيييي ب ال راقييييي  ليييي  

الإل ييييياي  ر يييييييًا  ايييييين الكرازييييييية والإلفرقيييييية  ون يييييين ريييييفمس ال اجيييييية  ليييييي  إل  ييييييي  خييييييياب الإل يييييياي  وإل ليييييييي 

 ييييييير  نسيييييييخة ثفا ييييييية الإلنيييييييول لم اررييييييية األ كيييييييار المإلير ييييييية وخيييييييياب الكرازيييييييية .وقاؤ ميييييييواين سيييييييويً  ر

ميييييين الفيييييير ن الكييييييريؤ  ميييييياؤ السييييييفارة الإلركييييييية  ييييييي سييييييإلوكهولؤ   يمييييييا اًانيييييي  ًوي اررييييييية و سيييييي مية زيييييياا 

الإل يييييرك ارييييير م اوليييييية اسيييييإلف ا  المسييييييلمين  و يييييي ال يييييرا  خرجيييييي  إل يييييازرا  اميييييياؤ السيييييفارة السييييييويًية 

الييييي  زييييياا اسيييييإلنكارا ل ييييير  الفيييييران   يميييييا ياليييييب الإلييييييار ال يييييًر  ر قامييييية ن  يييييب  للم ييييي ك رًا    يييييي رغيييييًاً

 ا جراء.
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  شكود قحائية حً م ا  ي المرك   ال راقي السارق وال الي.. :ا مً مجيًالنائب 

شيييييكود قحيييييائية حيييييً م يييييا  ي الرنييييي  المركييييي   ال راقيييييي ال يييييالي   ر يييييع ررلمييييياني اراقيييييي شيييييفق نييييييو / 

اليييييييي م سييييييين ال ييييييي    والسيييييييارق م ييييييييف  االيييييييب مخييييييييك  لإلسيييييييررهما  حييييييييال واسيييييييإلن اك م ييييييييين 

مجيييييييً  و ييييييق كإليييييياب رسييييييمي موجيييييي  اليييييي  رئيييييييس جهييييييا  ال يييييياؤ  إل يييييي  وقاي النائييييييب ا مييييييً الييييييًو را  .

انيييييوان  مسيييييإلنًا  ا سيييييإليراً المييييي ورة   إلنشييييير  اًنيييييا  وكالييييية شيييييفق نييييييو    نييييي  ر يييييً موجيييييا  الغحيييييب 

وا سييييييإلياء والهلييييييع الييييييا    يييييياب الشيييييي ب ال راقييييييي  ونخييييييص منيييييي  المييييييواين الرسيييييييي وم ييييييًوً  الييييييًخي 

 ر  ومييييا نييييإلل ايييين زيييياا ا رإلفييييال ميييين  ييييياًة  ييييي رسييييرب ا رإلفييييال اييييير المسييييرو   ييييي  سيييي ار  ييييرك الييييًو

 سييييييي ار الميييييييواً الغاائيييييييية والسيييييييلع األساسيييييييية كيييييييي زييييييياا رسيييييييرب سياسيييييييا  الرنييييييي  المركييييييي   الفاشيييييييلة 

ويلييييييييب النائيييييييب  اإلخيييييييياا والإلف يييييييير الواحييييييي   ييييييييي اًاء المهييييييياؤ الموكليييييييية  لييييييي  زييييييييا  الم سسييييييية المهؤ 

  يييييييًاثهؤ  340ا كييييييياؤ المييييييياًة  ا جيييييييراءا  الفانونيييييييية المناسيييييييرة ر يييييييق م يييييييا   الرنييييييي  المركييييييي   و يييييييق

حيييييررا ريييييفمواي وم يييييال  الجهييييية الإليييييي ي مليييييون ليييييًيها كيييييونهؤ وجهيييييوا ر يييييرك مريييييار  كريييييير مييييين ال ملييييية 

ال يييييي رة اليييييي  مييييييًار ااييييييواؤ مفارييييييي مسييييييإلنًا  اسييييييإليراً ميييييي ورة األميييييير الييييييا  إلسييييييرب حيييييييال واسييييييإلن اك 

 م يين الًو را .

  وي   مة الًو ريلب نياري  سإلحا ة السوًاني  سإليحا  اجراءاإل  

اييييًً ميييين النييييواب المسييييإلفلين  اليييييوؤ السيييير   يلرييييا  اليييي  رئاسيييية مجلييييس النييييواب قييييًؤ  وكاليييية رغييييًاً اليييييوؤ /

 سإلحيييييييا ة رئييييييييس مجليييييييس اليييييييو راء   شييييييييال السيييييييوًاني لم ر ييييييية اجيييييييراءا  ال كومييييييية  يييييييوي ا مييييييية 

لمسييييييإلفلين  وقاي النائييييييب راسييييييؤ الغرارييييييي  ييييييي ميييييي إلمر  يييييي في افييييييً  مييييييع اييييييًً ميييييين النييييييواب االييييييًو ر.

/ثالثييييييا   ثامنييييييا ٤۲/ ثانيييييييا ( ميييييين الًسييييييإلور والمييييييواً )١٦وإلار إليييييي  )رغييييييًاً اليييييييوؤ(   نيييييي   اسييييييإلناًا  للميييييياًة )

( والمييييييياًة ٤۳٦۲( لسيييييينة )٦۰( ميييييين قيييييييانون مجلييييييس النيييييييواب وإلشييييييكي إل  رقيييييييؤ )۰۳وااشييييييرا ( والمييييييياًة )

ي مفارييييييي الييييييًو ر ( ميييييين الن يييييياؤ الييييييًاخلي لمجلييييييس النييييييواب ونإليجيييييية  نخفييييييا  قيميييييية الييييييًينار ال راقيييييي٥٥)

األمريكييييييي خيييييي ي الفإلييييييرة الماحييييييية و  اي مسييييييإلمرا اليييييي  ا ن ورشييييييكي اييييييير مسييييييرو  ولمييييييا لهييييييا  األ ميييييية 

مييييييين  ثييييييير سيييييييلري واحييييييي  الييييييي  ال الييييييية ا قإل ييييييياًية وا جإلماايييييييية للميييييييواينين نإليجييييييية لإللييييييي  ال يييييييروك 

واحيييييييياك انيييييييي   إلفييييييييًمنا ن يييييييين كنييييييييواب ممثلييييييييين ايييييييين الشيييييييي ب ال راقييييييييي الفييييييييازرة وايييييييي ء الم يشة .

إلوقيييييييع ريلييييييب اليييييي  رئاسيييييية مجلييييييس الييييييوواب ل فييييييً جلسيييييية ورشييييييكي مسييييييإل جي  80والمييييييوق ين  كثيييييير ميييييين 

 سإلحيييييييا ة رئييييييييس مجليييييييس الييييييييو راء ل سإليحيييييييا  اييييييين سياسييييييية مجلييييييييس اليييييييو راء وخيواإلييييييي  ل ييييييييي 

و يييييي السييييييا   االييييين النائيييييب ا ميييييً الشيييييرماني  الييييييوؤ السييييير   إلفًمييييي  رشيييييكود قحيييييائية حيييييً  األ مييييية .

وقيييييياي الشييييييرماني  . راقييييييي الييييييي م سيييييين ال يييييي    وم يييييييف  االييييييب مخيييييييكم ييييييا  ي الرنيييييي  المركيييييي   ال

 يييييي منشيييييور لييييي  الييييي   يسيييييرو   مر يييييق روثيفييييية الشيييييكود الإليييييي إللفإلهيييييا )رغيييييًاً الييييييوؤ(   نهيييييا  شيييييكود 

م ييييييا  ي الرنيييييي  المركيييييي   لإلمريييييييرزؤ مسييييييإلنًا  اسييييييإليراً ميييييي ورة  إلفييييييًمنا رهييييييا اليييييي  ا ًايييييياء ال يييييياؤ حييييييً

ور سيييييييب الوثيفييييييية   ميييييييي الشيييييييرماني  ال ييييييي   ومخييييييييك الًو را  .كلفييييييي  ا قإل ييييييياً ال راقيييييييي م ييييييييين 

مسيييييي ولية الغحييييييب وا سييييييإلياء والهلييييييع الييييييا  ا يييييياب الشيييييي ب ال راقييييييي رسييييييرب ا رإلفييييييال اييييييير المسييييييرو  

 يييييي اسييييي ار  يييييرك اليييييًو ر وميييييا نيييييإلل انييييي  مييييين  يييييياًة  يييييي اسييييي ار الميييييواً الغاائيييييية والسيييييلع ا ساسيييييية  

ركييييي   والإلف يييييير الواحييييي   يييييي اًاء المهييييياؤ الموكلييييية الييييي  مرينيييييا  ن كيييييي زييييياا رسيييييرب سياسيييييا  الرنييييي  الم

ويالب النائييييييب  ا ًايييييياء ال يييييياؤ  ر إلخيييييياا ا جييييييراءا  الفانونييييييية المناسييييييرة ر ييييييق زييييييا  الم سسيييييية المهميييييية.

  يييييًاثهؤ حيييييررا رييييييفمواي وم يييييال  الجهييييية الإليييييي ي ملييييييون  340م يييييا  ي المركييييي   و يييييق ا كيييييياؤ المييييياًة 

ال ملييييية ال ييييي رة الييييي  ميييييًار اايييييواؤ مفاريييييي مسيييييإلنًا   ليييييًيها كيييييونهؤ وجهيييييوا ر يييييرك مريييييال  كرييييييرة مييييين

 اسإليراً م ورة  ا مر الا  إلسرب رحيال واسإلن اك م يين الًو را  ال  مًار ااواؤ.
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:    لوي أل مة الًو ر    ر لإل اؤ المن ة األمريكية واألمر يإليلب جهوًا  جماي كوجرالنائب 

 خارجية

ة النياريييييية جمييييياي ا ميييييً كيييييوجر  ييييييوؤ السييييير    ن ا   جيييييراءا  ااإلرييييير احيييييو اللجنييييية الماليييييي شيييييفق نييييييو /

 كومييييييية لم الجيييييية   ميييييية ارإلفييييييال سيييييي ر  ييييييرك الييييييًو ر مفارييييييي الييييييًينار  اييييييير مجًييييييية  ًون ا لإليييييي اؤ 

وقيييييياي كييييييوجر لوكاليييييية شييييييفق نيييييييو   رالمن يييييية ا مريكييييييية الإلييييييي  رحييييييإلها الو يييييييا  المإل ييييييًة اليييييي  ال را .

 نهييييياء   مييييية ارإلفيييييال وإلارييييياب  سييييي ار اليييييًو ر لييييين إلجيييييً     ان جمييييييع ال ليييييوي وا جيييييراءا  ال كوميييييية 

نفيييييع ًون الإلفييييياو  ميييييع الو ييييييا  المإل يييييًة وا لإلييييي اؤ رالمن ييييية الإليييييي  رحيييييإلها الييييي   ركييييية اليييييًو ر مييييين 

و حييييياك  نييييي   يمكييييين لل كومييييية  يييييي ا  مييييية ميييييع الجانيييييب والييييي  خيييييار  ال يييييرا  ومييييين قريييييي ا  جهييييية اخرد.

و كً كيييييوجر   يييييي الوقييييي  ااإلييييي  ا لإلييييي اؤ رهيييييا  ميييييرا  مسإل ييييي را .األمريكيييييي رإلفجييييييي ال ميييييي رالمن ييييية   اييييياًا 

وان قييييييييياؤ ان ًواميييييييية ا  ميييييييية مسييييييييإلمرة مهمييييييييا كانيييييييي  ا جييييييييراءا  ال كومييييييييية او الم الجييييييييا  الم لنيييييييية.

ر ييييييي  ًوي الجيييييييوار واليييييييًوي ا قليميييييييية را إلفيييييييا  الييييييي  حيييييييرب اليييييييًو ر وااإلمييييييياً  ام إلهيييييييا الم ليييييييية 

لجنييييية الماليييييية النياريييييية   نييييي     يمكييييين أل  ًولييييية  و جهييييية رالإل يييييام   ميييييع اليييييًوي ا خيييييرد قييييياي احيييييو ال

وكان رئييييييييس ار ييييييية الإلجيييييييارة ا يرانيييييييية ال راقيييييييية المشيييييييإلركة  ي يييييييي   ي اسييييييي ا  قيييييييً حيييييييرب اليييييييًو ر .

قييييياي  ييييييوؤ ا ثنيييييين الماحيييييي   نييييي   يييييي  ييييياي افيييييً اإلفيييييا  م ييييير ي ريييييين  ييييييران وال يييييرا  للإلرييييياًي الميييييالي 

   يييييي ن ا جييييييراءا  الم يييييير ية األمريكييييييية  ييييييي ال ييييييرا  سإل يييييير  راسييييييإلخًاؤ الييييييد والييييييًينار رييييييًي الييييييًو ر

من جانرييييي  ر د النائيييييب خاليييييً  سييييين اليييييًراجي   ن ا مييييية ارإلفيييييال اليييييًو ر اكرييييير مييييين ال ليييييوي ايييييير   الييييية.

وقاي اليييييييًراجي  يييييييي  ًيثييييييي  لوكالييييييية شيييييييفق نييييييييو   ان املييييييييا  الًاخليييييييية  وإلشيييييييإلر   يهيييييييا ًوي ايييييييًة.

ي إلفيييييك وراء األ مييييية  محييييييفا   نييييي    يمكييييين الخيييييو  رهييييياا الإلهرييييييب ورييييييع اليييييًو ر السيييييرب ال فيفيييييي الإلييييي

الملييييييك الشييييييائ  الييييييا  يإليلييييييب جهييييييوًا خارجييييييية وإلنسيييييييفا ًوليييييييا للخييييييرو  ميييييين األ ميييييية الرازنة.و فييييييً  

رالمئيييييية ميييييين قيمإلهييييييا  ر ييييييً  جييييييراءا  إلإل لييييييق رفيييييير  قوااييييييً امإلثيييييياي اليييييي   10ال مليييييية ال راقييييييية ن ييييييو 

 يييييييي ميييييييا يإل ليييييييق راليييييييًو ر األميركي.ورموجيييييييب  إل يييييييام   الرنييييييي  المركييييييي   ال راقيييييييي ميييييييع إلجيييييييار ال ملييييييية

ا جييييييراءا  الجًيييييييًة  يإل ييييييين اليييييي  الم ييييييارك ال راقييييييية إلفييييييًيؤ إل ييييييوي   رالييييييًو ر اليييييي  من يييييية جًيييييييًة 

الييييي  ا نإلرنييييي  ميييييع الرنييييي  المركييييي   ال راقيييييي  والإليييييي إليييييإلؤ مراج إلهيييييا ر يييييً الييييي  مييييين قريييييي رنييييي  ا  إلييييييايي 

ك  ليييييي  ال ييييييً ميييييين اسييييييإلخًاؤ الن يييييياؤ الم يييييير ي الفيييييييًرالي.ويفوي مسيييييي ولون  ميركيييييييون   ن الن يييييياؤ يهييييييً

ال راقيييييييي لإلهرييييييييب اليييييييًو را   لييييييي  يهيييييييران وًمشيييييييق ومييييييي اا  اسيييييييي األميييييييواي  يييييييي  ن ييييييياء الشييييييير  

زاا ولييييييؤ إلفليييييي  ا جييييييراءا  ال كومييييييية الإلييييييي اإلخييييييازا رئيييييييس الييييييو راء   شيييييييال السييييييوًاني  ييييييي األوسييييييي.

 161ا  ال راقييييييية إلسييييييجي  كثيييييير  يفيييييياك ال يييييي وً الكرييييييير رسيييييي ر  ييييييرك الييييييًو ر   يييييييث   إليييييي اي الرور يييييي

 $.100 لك ًينار مفاري 
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 زا  اللجان و ق الم ا  ة..  يجب انهاينإلفً  لية إلفسيؤ ر ساء النائب افيي الفإل و  

 سييييييؤ  و ييييييك احييييييو مجلييييييس النييييييواب  افيييييييي الفييييييإل و   اليييييييوؤ السيييييير   اليييييية الم لوميييييية ا خرارييييييية/ وك

مليييييييك ر سييييييياء اللجيييييييان النياريييييييية ارييييييير  ليييييييية  الم ا  ييييييية  السياسيييييييية ريييييييع ال رك ايييييييير الًسيييييييإلور    

و يميييييا ريييييين ان اإلريييييال زيييييا  الم ا  ييييية سيييييي ً  لإلغيييييييب اليييييًور ال فيفيييييي لليييييرئيس المسيييييإل ق   كيييييً اييييي ؤ 

 اء زا  اآللية.الررلمان ال  انه

وقييييياي الفيييييإل و   يييييي  يييييًيث لوكالييييية / الم لومييييية /   ن  إلو ييييييع اللجيييييان النياريييييية ي يييييً مييييين ارييييير  الملفيييييا  

الإلييييييي يجييييييب  سييييييمها خيييييي ي الف ييييييي الإلشييييييري ي الجًيييييييً وا نإلهيييييياء ميييييين مر ليييييية رئيييييييس السن .و حيييييياك  

 سيييييب  ن   سيييييؤ مليييييك ر سييييياء اللجيييييان و يييييق مريييييً  الم ا  ييييية السياسيييييية ايييييرك ايييييير ًسيييييإلور   لكييييين 

األايييييييراك والفيييييييوانين  يييييييان اللجنييييييية زيييييييي مييييييين إلنإلخيييييييب رئيسيييييييها     إليييييييا الييييييي   ن  قحيييييييية ا إلفاقيييييييا  

السياسيييييية وال ر يييييية رالنسيييييرة لنيييييا كنيييييواب ي يييييً اميييييرا   يييييي  إلغيييييييب ليييييًور ال فيفيييييي لليييييرئيس المسيييييإل ق   ييييي  

 .و وحييييي  احيييييو مجليييييس النييييييواب   ن  ا إلفيييييا  السياسيييييي قييييييً يكيييييون الييييي  شييييييخص م يييييين وزيييييو اييييييير 

 اسة   مإلمنيا  اسإلر اً زا  ا لية  ي امي المجلس النياري .جًير رالرئ

وريييييييين الفيييييييإل و :  سيييييييوك ن ييييييياوي ريريفييييييية او ريييييييفخرد  ن ن نهيييييييي زيييييييا  الم ا  ييييييية رمليييييييك إلو ييييييييع 

ر سيييييياء اللجييييييان النيارييييييية .و ي وقيييييي  سييييييارق ميييييين اليييييييوؤ  يالريييييي  رئاسيييييية مجلييييييس النييييييواب خيييييي ي جلسيييييية 

رانإلخييييياب ر سييييياء لهيييييا ونوارهؤ.وكيييييان مجليييييس النيييييواب المجليييييس  اللجيييييان النياريييييية رالريييييًء ييييييوؤ ايييييً األ يييييً 

ر ييييييًما  لغيييييي  جميييييييع لجنيييييية   25قييييييً  ييييييو    ييييييي وقيييييي  سييييييارق  اليييييي   احيييييياء اللجييييييان النيارييييييية الرالغيييييية 

 الفرارا  السارفة رشفن إلو يع نوار  ال  إلل  اللجان 

 % من الموا نة 41يكشك شري ال كومة مفاري من  كرًسإلان  النائب راقر الس ً 

اكيييييييً احييييييو مجليييييييس النييييييواب رييييييياقر السيييييي ً   السييييييير   ان ا إلفييييييا  الييييييي  وكاليييييية الم لومييييييية ا خرارييييييية/ 

إل ًييييييً نسيييييرة كرًسيييييإلان مييييين الموا نييييية ال امييييية سييييييإلؤ ميييييع حيييييمان إلسيييييليؤ اائيييييًا  إل يييييًير الييييينفي والغيييييا  

 ال  ال كومة المرك ية   يما اكً ان ل قليؤ اسإل فاقا  و واجرا  ال  الجميع ا لإل اؤ رها.

% مييييييين 14لسيييييي ً   ييييييي  ييييييًيث لييييييع /الم لوميييييية/  ن  ا إلفيييييييا  اليييييي  إل ًيييييييً نسييييييرة ا قليييييييؤ رييييييع وقيييييياي ا

الموا نيييييية ال اميييييية سيييييييإلؤ مييييييع حييييييمان إلسييييييليؤ اائييييييًا  إل ييييييًير اليييييينفي والغييييييا  اليييييي  ال كوميييييية المرك ييييييية   

مشيييييييييرا اليييييييي   نيييييييي     إلوجييييييييً     ييييييييرو  رييييييييين المييييييييواينين  ييييييييي امييييييييوؤ ال را  .واسييييييييإليرً:   قليييييييييؤ 

مييييين ال كومييييية لكنييييي  مياليييييب ريييييا لإل اؤ روجراإلييييي   يييييي إلسيييييليؤ اائيييييًا  إل يييييًير  كرًسيييييإلان لًيييييي  اسيييييإل فاقا 

الييييينفي والغيييييا  الييييي  خيييييار  ال را  .وكيييييان الفيييييياً   يييييي ائيييييإل ك ًولييييية الفيييييانون جاسيييييؤ    قيييييً كشيييييك  يييييي 

ريييييين رغيييييًاً واررييييييي ن ييييي  الييييي   يييييياًة  2023إل يييييري  ليييييع/الم لومة/ اييييين  اإلفيييييا  اوليييييي  يييييوي موا نييييية 

% ر سيييييييب إلفيييييييًير سيييييييكاني جًييييييييً .وكان  14% الييييييي  12ا نييييييية مييييييين   ييييييية  قلييييييييؤ كرًسيييييييإلان مييييييين المو

الم كميييييية ا إل اًييييييية ال ليييييييا قييييييً قحيييييي   ييييييي وقيييييي  سييييييارق ميييييين اليييييييوؤ ر لغيييييياء قييييييرارا  مجلييييييس الييييييو راء 

 الخا ة  ي ارساي ال  ص المالية ال  اقليؤ كرًسإلان.
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 : ااإلرا  كرًسإلان ال  قرارا  الفحاء يمثي إل ًيا خييراالنائب ر يق ال ال ي

السييييير    اييييين  اايييييرب النائيييييب اييييين كإللييييية ال ييييياًقون النياريييييية ر ييييييق زاشيييييؤ ال يييييال ي  /الم لومييييية / رغيييييًاً

اسيييييإلغرار  مييييين رًوً اقلييييييؤ كرًسيييييإلان ال يييييرا   يييييوي قيييييرار الم كمييييية ا إل اًيييييية واإلهامهيييييا رفنهيييييا مسيسييييية  

 مشيرا  ل   ن ااإلرا    قليؤ رفنها إل ً خيير ال  قرارا  الفحاء.

ليييييع/الم لومة/   ن  الفحيييييياء ال راقييييييي يمثيييييي ركييييييي ة  ساسيييييية لكيييييييان الًوليييييية  وقييييياي ال ييييييال ي  يييييي إل ييييييري 

وال ملييييييية السياسييييييية   مرينييييييا  ن  ااإلييييييرا   قليييييييؤ كرًسييييييإلان ر ييييييًؤ قانونييييييية  رسيييييياي مرييييييال  مالييييييية اليييييي  

  شيييييييييييكي رواإليييييييييييب يمثيييييييييييي إل يييييييييييًيا لفيييييييييييرار الم كمييييييييييية ا إل اًيييييييييييية وإلجييييييييييياو  الييييييييييي   ييييييييييي  ياإلها .

يؤ راإلفاقهيييييا ميييييع رغيييييًاً  يييييي إلسيييييليؤ  ييييييراًا  الييييينفي المريييييال و حييييياك   نييييي   يجيييييب  ن إللإلييييي ؤ  كومييييية ا قلييييي

  ر يييييييييييييييييييييث   يوجييييييييييييييييييييً سييييييييييييييييييييود ا لإليييييييييييييييييييي اؤ رالًسييييييييييييييييييييإلور والفييييييييييييييييييييوانين وا إلفاقيييييييييييييييييييييا  .

واشيييييييار ال يييييييال ي الييييييي   ن  قيييييييرار الم كمييييييية ا إل اًيييييييية الخييييييياص راريييييييياي قيييييييرارا  مجليييييييس اليييييييو راء 

  السييييييييييييييييييييييييييييييييارق زييييييييييييييييييييييييييييييييو قييييييييييييييييييييييييييييييييرار مليييييييييييييييييييييييييييييييي ؤ لجميييييييييييييييييييييييييييييييييع السييييييييييييييييييييييييييييييييليا  .

ا  يييييي وقييييي  سيييييارق  قيييييرارا ر يييييًؤ  ييييي ة الفيييييرارا  ال ييييياًرة مييييين قريييييي و  يييييًر  الم كمييييية ا إل اًيييييية ال ليييييي

  مجلس الو راء رشفن  رساي األمواي  ل   قليؤ كرًسإلان .

 : س ر  رك الًو ر سي وً ال  وح   اليري ي قريراالنائب   ال يهوً

مجليييييس اكيييييً النائيييييب اييييين ًولييييية الفيييييانون   ال ييييييهوً الييييييوؤ السييييير   اننيييييا كااحييييياء  يييييي  ال هيييييً نييييييو /

النيييييواب وميييييواينين يجيييييب الينيييييا ان نيييييًاؤ  كومييييية السيييييوًاني  يييييي مسيييييالة ارإلفيييييال اسييييي ار اليييييًو ر ورييييياقي 

 الفحييييييييييييييييييييييييييييييييايا الإلييييييييييييييييييييييييييييييييي إلهييييييييييييييييييييييييييييييييؤ المييييييييييييييييييييييييييييييييواينين ر ييييييييييييييييييييييييييييييييورة ااميييييييييييييييييييييييييييييييية.

الييييي  الررلميييييان ان ييييييًاؤ ال كومييييية  يييييي إلوجهاإلهيييييا “  ان ”ال هيييييً نييييييو ”وقييييياي ال ييييييهوً  يييييي إل يييييري  ليييييع

ً الهنًسيييييي اليييييا  قيييييًؤ خيييييًما  كثييييييرة  يييييي ار يييييً نفيييييية ا  ييييي  ية و يميييييا يإل ليييييق رإلثريييييي  ال فيييييوً او رالجهييييي

 ”.ررغييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييًاً والم ا  ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا 

قييييييرار إلملييييييي  ا راحييييييي ال راايييييية الييييييا  كييييييان ي لييييييؤ  يييييا ريها ان إلمليييييي  لهييييييؤ قييييييرار مهييييييؤ “واحييييياك  ان 

مييييين قريييييي  كومييييية السيييييوًاني   حييييي  اييييين الييييي  ا إلفاقييييييا  الخارجيييييية الإليييييي مييييين شيييييفنها ان إلفيييييًؤ الخيييييًما  

وًاني الييييييي  المانييييييييا والإل اقيييييييً رميييييييا يخيييييييص شيييييييركا  الياقييييييية الكهررائيييييييية للميييييييواينين ومنهيييييييا  ييييييييارة السييييييي

 ”.والياقيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية المإلجييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييًًة

زييييييا  ا نجييييييا ا  ا  يييييي  ية والخًمييييييية ال كومييييييية   إلإلناسييييييب مييييييع ر يييييي  الفييييييود الًولييييييية “ورييييييين  ان 

وا قليمييييية الإليييييي  إلرييييييً لل يييييرا  ان يإلفيييييًؤ ويإلييييييور  إلجيييييًا إلحيييييع ال  يييييا امييييياؤ  ركييييية ال كومييييية وإل ييييياوي 

 ”. كومييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية السييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوًاني ارقلييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية اميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

اليييييييًو ر سيييييييي وً الييييييي  وحييييييي   اليري يييييييي قريريييييييا رسيييييييرب الجهيييييييوً الكرييييييييرة الإليييييييي إلريييييييالها “واخإليييييييإلؤ  ان 

ال كومييييية  يييييي زييييياا الشيييييفن  ييييييث إلسييييي   لر يييييع الجهيييييً اييييين كازيييييي الميييييواين الرسييييييي اليييييا  ايييييان  رسيييييرب 

 ”.ارإلفال اس ار ال رك الم لية
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  فينسلؤ الرواإلب للمو ييالب إل ًييالنائب كامي الم مور  

 

احييييييو مجلييييييس النييييييواب  كامييييييي الم مييييييور   اليييييييوؤ السيييييير   رإل ييييييًيي سييييييلؤ الرواإلييييييب يالييييييب  ال هييييييً نيييييييو /

 للمو فين   يما رين  ن الراإلب يسازؤ  ي إل فيق ال ًالة ا جإلمااية رين المو فين  ي كا ة.

  الييييي  ”ال هيييييً نييييييو “ور سيييييب وثيفييييية  قيييييًمها الم ميييييور   الييييي  مكإليييييب رئييييييس مجليييييس النيييييواب    يييييل  

( 15/ سييييييار ا( ميييييين الًسييييييإلور و الميييييياًة )61اسييييييإلناًا اليييييي  ًورنييييييا الرقيييييياري والميييييياًة )“منهييييييا   نيييييي  نسييييييخة 

 ”.٤۳٦۲( لسنة 13من قانون مجلس النواب رقؤ )

رنييييياء الييييي  مناشيييييًا  شيييييري ة واسييييي ة مييييين الميييييو فين  يييييي ًوائييييير الًولييييية نرجيييييو اا منيييييا “و حييييياك  ن 

للميييييو فين اليييييا  يسيييييازؤ  يييييي إل فييييييق  ميييييازي الخييييييوا  الإليييييي إليييييؤ اإلخاازيييييا رخ يييييوص إل يييييًيي سيييييلؤ الرواإليييييب

ال ًاليييييية ا جإلمااييييييية رييييييين المييييييو فين  ييييييي كا يييييية الفي ييييييا  كمييييييا إل لمييييييون اايييييياًة الن يييييير رسييييييلؤ الرواإلييييييب 

يسيييييييازؤ رإلغيييييييير األ يييييييواي ا جإلماايييييييية وا قإل ييييييياًية للميييييييواين ورميييييييا ييييييييإل ءؤ ميييييييع الوحيييييييع ا جإلميييييييااي 

 ”.وا قإل اً  للفرً

ي  ن ييييييييإلؤ ا لإلفيييييييا   ليهيييييييا وزنيييييييا  إلفييييييياو   يييييييي زنيييييييا  شيييييييرائ  مغرونييييييية الإليييييييي ينرغييييييي“و شيييييييار الييييييي   ن 

المرإلريييييا  لييييينفس ال ييييينك ريييييين اليييييو ارا  الييييي  اليييييراؤ مييييين إلشيييييار  سيييييااا  اليييييًواؤ والمسيييييإلود ال لميييييي 

 ”.لال  ينرغي الن ر ر ين المساواة للجميع

 الياقة ا مة انهاء ال  رجًية إل مي السوًاني  كومة:  سهر زاإلك النائب

 

 ال كومييييية السييييير   الييييييوؤ سيييييهر  زييييياإلك النياريييييية  الياقييييية لجنييييية احيييييو اكيييييً/ ا خراريييييية الم لومييييية وكالييييية

 .ال را   ي الكهررائية الياقة ا مة انهاء  ي رجًية إل امي السوًاني شيال   ررئاسة الجًيًة

 ولفائيييييي  المانيييييييا اليييييي  السييييييوًاني  يييييييارة  ان  /الم لوميييييية/ وكاليييييية الييييييي  ايل يييييي   ييييييوار  ييييييي سييييييهر وقيييييياي

 واقييييييع اليييييي  ايجاريييييييا سييييييين كس لهييييييا م يييييييا  وإلنإلشيييييي  ال ييييييرا  اليييييي  إلييييييًخي ان المإلوقييييييع سيييييييمن  رشييييييركة

  .الكهررائي الإليار

  يييييييي الخريييييييرة لهيييييييا الكهررييييييياء و ارة ورالإل ًييييييييً ا مييييييير  فيفييييييية  يييييييي ال اليييييييية ال كومييييييية  ان واحييييييياك 

  .الخ وص وج  ال  الر رة م ا  ة  ي الياقة انإلا  إل سن ال  اً   يث الإل امي 

 نفيييييي و يييييًا  الييييي  ر اجييييية ال يييييرا   يييييي الكهرريييييائي الواقيييييع  ان الييييي   النياريييييية الياقييييية لجنييييية احيييييو واشيييييار

  مإلرارية ال مليا  زا  وجميع اا   ورري جًيًة وإلو يع
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 رئيس الو راء يخإلإلؤ  يارإل   ل   رنسا وي وً ألر  الوين

السوًاني  اليوؤ السر    يارإل  ال  ال ا مة الفرنسية رياريس واياً اخإلإلؤ رئيس مجلس الو راء   شيال / وكالة ا نراء ال راقية

 ألر  الوين.

واكيييييييير المكإلييييييييب ا ا مييييييييي لييييييييرئيس الييييييييو راء  ييييييييي ريييييييييان إللفإليييييييي  وكاليييييييية األنريييييييياء ال راقييييييييية )وال(  ن 

شييييييهً  ال يييييييارة إلوقيييييييع اإلفييييييا  الشييييييراكة السييييييإلراإليجية   السييييييوًاني اخإلييييييإلؤ  يارإليييييي  اليييييي   رنسييييييا ر ييييييً  ن

 ماًة للإل اون والإلراًي  ي مجا   مإل ًًة . 50ا والا  اشإلمي ال   كثر من رين ال را  و رنس

و حييييياك الرييييييان  ن  ال ييييييارة إلحيييييمن  إلوقييييييع ايييييًً مييييين مييييياكرا  الإلفيييييازؤ  يييييي مكا  ييييية الفسييييياً واسيييييإلرًاً 

وًايييييييؤ الر يييييييث ال لميييييييي وإليييييييًريب الًرلوماسييييييييين     إليييييييا   لييييييي   ن  األميييييييواي ال راقيييييييية  و مايييييييية اآلثيييييييار

 يحيييييا  افيييييً لفييييياءا  ميييييع ايييييًً مييييين ممثليييييي كررييييييا  الشيييييركا  الفرنسيييييية  يييييي قياايييييا   ال ييييييارة شيييييهً  

 الياقة والنفي والإلسلي  ال سكر  والرن  الإل إلية .

 

 

 ال را  والمغرب ير ثان امكانية إلوقيع ماكرة إلراًي الم كومين

ر ييييييث رئيييييييس مجلييييييس الفحيييييياء ا اليييييي    ييييييائق  يييييييًان  اليييييييوؤ السيييييير   مييييييع و ييييييير  السييييييومرية نيييييييو /

 ية المملكة المغررية  نا ر روريية امكانية إلوقيع ماكرة إلراًي الم كومين.خارج

واكيييييير ريييييييان للفحيييييياء ورً لييييييع السييييييومرية نيييييييو   ن   يييييييًان اسييييييإلفري و ييييييير خارجييييييية المملكيييييية المغررييييييية 

 نا ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييير رورييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية والو يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييً المرا يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييق لييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  .

 

إلوقيييييييع ميييييياكرة  واحيييييياك ان  اللفيييييياء ر ييييييث الإل يييييياون رييييييين الرلييييييًين  ييييييي ا خإل يييييياص الفحييييييائي وامكانييييييية

 إلراًي الم كومين وإلراًي ال يارا  الفحائية للمخإل ين  ي الرلًين الشفيفين .

 

 

 

 

 

https://www.ina.iq/176851--.html
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 الن ازعة إلًاعو  اعاًة الن عر را اعفعاءا  الجمركية والحريرية  ي قوانين ا سإلثمار

السيييييير    اييييييعاًة الن ييييييعر را افيييييياءا  الجمركييييييية والحييييييريرية   النيييييي  زيئيييييية الن ازيييييية  اليييييييوؤ/وال –رغييييييًاً 

  ي قوانين ا سإلثمار.

واكييييييير  الهيئييييييية  يييييييي رييييييييان إللفإلييييييي  وكالييييييية األنرييييييياء ال راقيييييييية )وال(   ن  ًائيييييييرة الوقايييييييية  يييييييي الهيئييييييية 

اقإلر ييييي    يييييي إلفريرزيييييا اييييين ال ييييييارا  الإليييييي قييييياؤ رهيييييا  ريفهيييييا المييييييًاني  لييييي  و ارة ال ييييينااة والم ييييياًن/ 

إلين للجميييييييار  والحييييييييرائب  يييييييي و ارة المالي يييييييية  يييييييية للإلنميييييييية ال يييييييينااي ة والهيئإليييييييين ال ييييييييام  ًيري ييييييية ال ام  الم 

وزيئيييييية المنا ييييييا ال ًوًي يييييية  ل ييييييي ل اليييييي   لييييييية ميييييين  ا افيييييياءا  الجمركي يييييية لم امييييييي ال ييييييًاًة والنجييييييارة  

  ً ًة للفييييييييال اقإلر ييييييي  إلفلييييييييص ا افييييييياءا  و  يييييييرزا رالفييييييييال ال كيييييييومي  ميييييييع مييييييين   افييييييياءا  م ييييييي

ً ً قيييييييوانين  شييييييييرة   لييييييي    ن   إل ييييييي ًك  ولي ييييييية ون يييييييك م  ييييييين  ة  م  الخييييييياص  ًخييييييياي خييييييييوي  نإلاجي ييييييية وميييييييوا

سييييييييإلورًين والإلي رلغيييييييي  10ا افيييييييياءا  الإلييييييييي إل ييييييييي  ليييييييي  ) سييييييييإلثمرين وال ييييييييناايكين والم  ( سيييييييينوا  للم 

ميييييييين %(   ييييييييرؤ خ ينيييييييية الًوليييييييية 20% 12%  16( اليييييييي  الإلييييييييوالي )2021-2019نسييييييييرإلها ل اييييييييواؤ )

رسييييييلة نسييييييخة  منيييييي   ليييييي  مكإلييييييب رئيييييييس مرييييييال  كريرة . و حيييييياك الريييييييان   ن  الييييييًائرة   ييييييي إلفريرزييييييا الم 

مجلييييييس الييييييو راء واألمانيييييية ال اميييييية لمجلييييييس الييييييو راء وو ارإلييييييي ال يييييينااة والم يييييياًن والمالي يييييية   و يييييي  

افييييياء رإليييييفليك لجيييييان  يييييي و ارة ال ييييينااة؛ لإليييييًقيق كإليييييب ا خيييييرا  الجمركييييييك الإليييييي إليييييؤ  رموجرهيييييا مييييين  ا 

ثرإلييييييية وكمي اإلهيييييييا و نوااهيييييييا  ر يييييييً  ن إليييييييؤ  ر يييييييً ايييييييًؤ ًقييييييية الكشيييييييو ا   للمشييييييياريع وإليييييييًقيق الميييييييواً الم 

إلار إلهيييييييا  ييييييية للإلنميييييييية ال ييييييينااي ة   حيييييييا ة   لييييييي  حييييييي ك م  الموق يييييييية الإليييييييي إلجريهيييييييا لجيييييييان المًيري ييييييية ال ام 

خييييييإلص للمشيييييياريع ال نااي ييييييعة الإلييييييي إلييييييؤ  من هييييييا  جييييييا ا  إلفسيييييييس   حيييييي   ايييييين حيييييي ك الييييييًور الفنيييييي ي الم 

يييييييية ريري يييييييية نشيييييييياي المشرول . و شييييييييار  ليييييييي   حييييييييرورة إلف يييييييييي ال وكميييييييية ا لكإلروني يييييييية وإلوسيييييييييع المن  

يييييية للإلنمييييييية ال يييييينااي ة وزيئييييييا  الجمييييييار  والمنا ييييييا والحييييييرائب وًوائيييييير  ًيري يييييية ال ام  ا لكإلروني يييييية رييييييين )الم 

سييييييإلورً ة الخاحيييييي ة ل افيييييياء  ًون كإليييييياب ال ييييييًوي(؛ رمييييييا يمكنهييييييا ميييييين   كيييييياؤ املي يييييية  ًخيييييياي المييييييواً الم 

خالفييييييا   مييييييع ًراسيييييية  مكاني يييييية اييييييًؤ  ييييييي   ا افيييييياءا      ر ييييييً الإلفكييييييً ميييييين ًخييييييوي المييييييواً  وجييييييوً م 

ً ً  ر سيييييب الرييييييان  الييييي   حيييييرورة قيييييياؤ الجهيييييا  المسيييييإلورًة الًاخلييييية  يييييي امليييييية ا نإلا  . اليييييًائرة شييييي

سييييييييإلورًة المشييييييييمولة را افيييييييياء منييييييييا إلار يييييييية المييييييييواً الم  خروجهييييييييا ميييييييين المنا ييييييييا لغاييييييييية  اا  ال  قيييييييية رم 

رها  ليييييي  األسييييييوا  الم لي يييييية   إلار يييييية إلسيييييير  راقريييييية اسييييييإلخًامها  ييييييي ا نإلييييييا  وم  و ييييييولها  ليييييي  مواق هييييييا وم 

  إليييييية   ليييييي  وجييييييوً إل اييييييب   ييييييي ميييييين   افيييييياءا    جييييييا ا   إل يييييي  الإلفسيييييييس ليييييير   الم امييييييي وشييييييركا   

رييييييال    يهييييييا إل يييييييً اليييييي  ال اجيييييية الف لي يييييية ميييييين مييييييواً السيييييييرامي  والمرميييييير و شييييييي    وزمي يييييية  ركمي ييييييا   م 

و كً   حيييييييرورة اميييييييي ًراسييييييية جيييييييًود لكييييييييك  مشيييييييرول  يمييييييين   جيييييييا ة إلفسييييييييس   الإلسيييييييلي  والخشيييييييب .

إلكيييييون م يييييًة  مييييين قريييييي مكإليييييب  زنًسييييييك  مجيييييا   مييييين و ارة الإلخيييييييي وم ييييياً  اليهيييييا مييييين و ارة ا اميييييار 

ً زيييييية  رييييييفن   الييييييب مشيييييياكي ا جييييييا ا  الممنو يييييية ميييييين الم  نوك  يييييية للإلنمييييييية ال يييييينااي ة وا سييييييكان  م  يري يييييية ال ام 

 إلإلمث ييييييييييي ر ييييييييييًؤ ًق يييييييييية الكشييييييييييو ا  الموق ي يييييييييية الإلييييييييييي إل إلمييييييييييً اليهييييييييييا قييييييييييرارا  لجييييييييييان الكشييييييييييك .

و وحيييييي     ن  قييييييانون ا سييييييإلثمار ال ييييييناايك سييييييخيَّ جييييييًا   ييييييي ميييييين  ا افيييييياءا  الجمركي يييييية والحييييييريري ة  

رينيييييا  حييييي ك ًيري ييييية لكيييييي  ًااييييييا   لييييي   اييييياًة الن ييييير  يييييي  وإلفلييييييص ا افييييياءا   م  إلار ييييية مييييين قريييييي الم  ًور الم 

المشييييييياريع والم اميييييييي إل ييييييي  الإلفسييييييييس وكاملييييييية الإلفسييييييييس  وايييييييًؤ  االي ييييييية ًور شيييييييرية الجمييييييير   يييييييي 

  ي اي المواً المسإلورًة ر افاءا   جمركي ة  ل  مواق ها .
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 ي  ي مواجهإل  ل  إل ي الرغي ال امر : ن يي رسالة الش ب الفلسيين

 كً رئيس إل الك الفإل  زاً  ال امر   اليوؤ السر    ن ما يفوؤ ر  الفلسيينيون الشج ان مين  امياي وكالة ا نراء ال راقية /

ً   ييي اييي  واًوانيي   يي   فوقيي  ميين كيييان اا ييب مإلمييا مفاوميية زييو  ييق يري ييي ومشييرول لشيي ب اسييإل ري ك   رحيي  وا نإلهكك

  واسإلهإلار .

وقاي ال امر   ي ريان إللفإل  وكالة األنراء ال راقية )وال(:   ن يرب اين  ًانإلنيا الرالغية ل امياي ال ًوانيية الإليي ً ري  سيليا  

  ا  ييييييييييييييييييإل ي ال ييييييييييييييييييهيوني اليييييييييييييييييي  ارإلكارهييييييييييييييييييا ر ييييييييييييييييييق الشيييييييييييييييييي ب الفلسييييييييييييييييييييني الشييييييييييييييييييفيق .

  مسي ولية الإلييورا  األخييرة . و كً ال امر  ر سب الريان   ن  الكيان ال هيوني واليًاامين لي  زيؤ و يًزؤ مين يإل مليون

و شار ال امر    ل   ن  ما يفوؤ ري  الفلسييينيون الشيج ان مين  امياي مفاومية زيو  يق يري يي ومشيرول لشي ب اسيإلري   

ً   يييييييييييي ايييييييييييي  واًوانييييييييييي  واسيييييييييييإلهإلار  . ييييييييييي   فوقييييييييييي  مييييييييييين كييييييييييييان اا يييييييييييب مإلميييييييييييا    رحييييييييييي  وانإلهكك

 يإل ي الرغيي    فننيا  خيورون  ن نلميس ثمية إلييورا  نواييا  وإلارع     ننا  ا ن يي رسالة الش ب الفلسيييني  يي مواجهإلي  ل 

كريرا  قً ير  ال  الف ي المفاوؤ من نا ية األسلوب والمكان  و ي ال  رسالة رالغة للم إلي اليي   ن ييًركها  وإل نيي  ن  مين 

 إلغول  قً ازب  و ن م اًلة ال رال قً اخإلل   ي اير  ال   .

 

 

 ا إلإلا  السفارة المغررية  ي رغًاً

ا إليييييإل  و يييييير الخارجيييييية  ييييي اً  سيييييين ون يييييير  المغرريييييي نا ييييير رورييييييية الييييييوؤ /وكالييييية ا نرييييياء ال راقيييييية 

 السر   السفارة المغررية  ي رغًاً.

ا إلإل يييييييا واكييييييير  مراسيييييييلة وكالييييييية األنرييييييياء ال راقيييييييية )وال(  ن  و يييييييير  الخارجيييييييية ال راقيييييييي والمغرريييييييي 

 مفر السفارة المغررية  ي رغًاً.

وكيييييان اليييييو يران قيييييً  كيييييًا خييييي ي مرا ثيييييا  م مفييييية افيييييً الييييييوؤ  يييييي مفييييير و ارة الخارجيييييية الييييي   ن خييييييوة 

مملكييييية المغيييييرب  يييييي ا إلإليييييا  سيييييفارإلها سيييييإلكون منيلفيييييا  لشيييييراكة إلنسيييييجؤ و جيييييؤ ال  قيييييا  الإلاريخيييييية ريييييين 

 الجانرين.
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 رشفن كرًسإلان وإلشيً رجهوً السوًاني لمكا  ة الفساً الم كمة ا إل اًية إلًا ع ان  كمها

ًا يييييع رئييييييس الم كمييييية ا إل اًيييييية ال لييييييا جاسيييييؤ اريييييوً  السييييير   اييييين ال كيييييؤ /وكالييييية الم لومييييية ا خراريييييية

مرييييياًس الًسيييييإلور  ال ييييياًر ر يييييًؤ قانونيييييية ارسييييياي رغيييييًاً األميييييواي الييييي  ا قلييييييؤ  م إلريييييرا انييييي  اسيييييإلنً الييييي  

وقاي ارييييييوً  ييييييي مفارليييييية مييييييع وكاليييييية ال كوميييييية رمجيييييياي مكا  يييييية الفسيييييياً.ال راقييييييي   يمييييييا  شيييييياً رجهييييييوً 

 ن الم كمييييييية إلهيييييييًك الييييييي   الم ا  ييييييية الييييييي  الإليرييييييييق  ا نرييييييياء الرسيييييييمية وايل ييييييي  اليهيييييييا /الم لومييييييية/ 

السييييييليؤ للًسييييييإلور واييييييًؤ المسيييييياس رالم ييييييل ة ال ليييييييا للييييييوين واييييييًؤ مخالفيييييية الفييييييوانين الإلييييييي يجييييييب  ن 

   ن  الم كميييييية ا إل اًييييييية ال ليييييييا واسييييييإلناًا   ليييييي    كيييييياؤ الميييييياًة إليرييييييق و فييييييا لمييييييا ورً  يهييييييا     إلييييييا  ليييييي

( ميييييين الًسييييييإلور  ييييييفن ال ييييييراقيين مإلسيييييياوون  ميييييياؤ الفييييييانون ًون إلميييييييي  رسييييييرب الجيييييينس  و ال يييييير   و 14)

الفومييييييية  و األ ييييييي  و اللييييييون  و الييييييًين  و المييييييازب  و الم إلفييييييً  و أل  سييييييرب كييييييان  و ن مييييييوايني  قليييييييؤ 

ا     يييييير  رييييييين الميييييواين الييييييا  يسييييييكن  و يفيييييين  ييييييي  اخييييييو و   يييييير  كرًسيييييإلان كريييييياقي مييييييوايني ال ييييير

وإليييييارع  يجيييييب الييييي  ال كومييييية ريييييين الميييييواين اليييييا  يسيييييكن  و يفيييييين  يييييي الفييييياو  و  يييييي    مكيييييان  خر .

والجهيييييا  اا  ال  قيييييية  ن إلر ييييييث ايييييين جمييييييع السييييييري الإلييييييي ميييييين شيييييفنها إلج ييييييي مييييييو في  قليييييييؤ كرًسييييييإلان 

إلفيييييييً جهيييييية م ينيييييية رف كيييييياؤ  اييييييً اسييييييإل م  و ن اييييييًؤ مإلسيييييياوين ميييييين  يييييييث مرليييييي  الراإلييييييب الشييييييهر  ومو

الًسيييييييإلور والفيييييييوانين النا ييييييياة يجيييييييب  ن   يخيييييييي رمريييييييً  المسييييييياواة ويجيييييييب ال ميييييييي الييييييي  إلو ييييييييً رواإليييييييب 

الميييييو فين وكيييييي ميييييا يإل ليييييق رهيييييؤ  يييييي جمييييييع  ن ييييياء ال يييييرا  وايييييًؤ جيييييوا  إليييييفخير إلسيييييليؤ الرواإليييييب اييييين 

/ ثالثييييييا ميييييين الًسييييييإلور   يييييي ن  80ة وشييييييًً اليييييي   نيييييي   رموجييييييب   كيييييياؤ الميييييياًمواييييييًزا أل  سييييييرب كان .

الواجييييييب اليييييي  مجلييييييس الييييييو راء زييييييو   ييييييًار األن ميييييية والإل ليمييييييا  والفييييييرارا  رهييييييًك إلنفيييييييا الفييييييوانين 

( ميييييين الًسييييييإلور إلفييييييًؤ 60وليييييييس رهييييييًك مخالفإلهييييييا  ا  ن مشيييييياريع الفييييييوانين واسييييييإلناًا أل كيييييياؤ الميييييياًة )

را  مخالفيييييا لفيييييانون ميييييا مييييين رئييييييس الجمهوريييييية ومجليييييس اليييييو راء وانيييييًما ي يييييًر مجليييييس اليييييو راء قيييييرا

 ييييييي ن الييييييي  يمثيييييييي خرقيييييييا للًسيييييييإلور     إليييييييا  لييييييي   ن  الم كمييييييية ا إل اًيييييييية سإلإل يييييييًد ليييييييال  الخييييييير    

ورالإليييييالي  ييييي ن قيييييرارا  مجليييييس اليييييو راء الإليييييي قحييييي  الم كمييييية ر يييييًؤ  ييييي إلها مخالفييييية لفيييييانون الموا نييييية 

 قييييييييييانون ورييييييييييين   ن  .2019(لسيييييييييينة 6ولفييييييييييانون ا ًارة المالييييييييييية رقييييييييييؤ ) 2021ا إل يييييييييياً  لسيييييييييينة 

منيييييي  اآلليييييييا   11 ييييييًً رموجييييييب الميييييياًة  2021الموا نيييييية ال اميييييية ا إل اًييييييية لجمهورييييييية ال ييييييرا  سيييييينة 

الإلييييييي إلييييييإلؤ رموجرهييييييا إلسييييييوية المسييييييإل فا  رييييييين  كوميييييية رغييييييًاً و كوميييييية  قليييييييؤ كرًسييييييإلان للسيييييينوا  ميييييين 

   مشيييييييرا  ليييييي   نيييييي     يجييييييو  ر ييييييً كييييييي اليييييي   اإلخيييييياا مجلييييييس الييييييو راء    قييييييرار 2020ولغاييييييية  2004

فن  مخالفييييييية الفيييييييوانين المييييييياكورة  نفيييييييا   سييييييييما  ن مجليييييييس اليييييييو راء زيييييييو الجهييييييية الو ييييييييًة مييييييين شييييييي

المسيييييي ولة رموجييييييب الًسييييييإلور ايييييين  اييييييًاً مشييييييرول قييييييانون الموا نيييييية ال اميييييية ا إل اًييييييية .ولف  اليييييي   ن 

 اإلجيييييا  الم كمييييية لل كيييييؤ ر يييييًؤ  ييييي ة الفيييييرارا  ال ييييياًرة مييييين مجليييييس اليييييو راء لييييييس الغييييير  منهيييييا زيييييو 

رنيييياء سييييليما و ييييق  را  راإلجييييا   ئيييية م ينيييية ميييين المجإلمييييع  و نمييييا رهييييًك رنيييياء الًوليييية  ن إلكييييون إلليييي  الفييييرا

الًسيييييييإلور والفيييييييانون وايييييييًؤ خرقهميييييييا مييييييين قريييييييي السيييييييليا  ا إل اًية .و كيييييييً رئييييييييس الم كمييييييية ا إل اًيييييييية 

ال لييييييييا   ن  زنيييييييا  جًيييييييية  فيفيييييييية ليييييييرئيس اليييييييو راء   شييييييييال السيييييييوًاني لم اررييييييية الفسييييييياً رااإلريييييييار  

ولييييي   يييييي  نجيييييا  المشيييييرول ال كيييييومي     إليييييا  لييييي   ن  الفحييييياء ر يييييورة اامييييية ًاايييييؤ يمثيييييي الركيييييي ة األ

لييييييرئيس مجلييييييس الييييييو راء  ييييييي موحييييييول م ارريييييية الفسيييييياً  و ن جميييييييع الجهييييييا  الموجييييييوًة  ييييييي الًوليييييية 

إلإلجييييي  ن يييييو م اررييييية زيييييا  اآل ييييية ألنييييي    يمكييييين إل فييييييق    إلفيييييًؤ سيييييواء الييييي  مسيييييإلود إلفيييييًيؤ الخيييييًما  

ولف  را يييييي مإلفًمييييية  يييييي ا اميييييار  اا ليييييؤ ييييييإلؤ م اررييييية زيييييا  اآل ييييية .للشييييي ب   و الييييي  مسيييييإلود إل فييييييق م

 لييييييي   ن  رئييييييييس اليييييييو راء ر كيييييييؤ  ييييييي  ياإل  الًسيييييييإلورية   ي إليييييييا   لييييييي  إلفيييييييوي  قحيييييييائي إلشيييييييري ي 

قييييييانوني لإلوسيييييييع  يييييي  يإل   ييييييي م ارريييييية   يييييية الفسيييييياً  ألن الًسييييييإلور خوليييييي  ريييييي ًارة السياسيييييية ال اميييييية 

  للًولة رما يحمن م اررة زا  اآل ة .
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 يار: قود وإليارا  كرًية ًاامة لفرار الم كمة ا إل اًيةا 

اكيييييً الفيييييياً   يييييي ا ييييييار الإلنسييييييفي إلركيييييي ال إلريييييي  السييييير   وجيييييوً قيييييود  /وكالييييية الم لومييييية ا خراريييييية 

وإلييييييارا  سياسيييييية كرًيييييية ًاامييييية لفيييييرار الم كمييييية ا إل اًيييييية ا خيييييير رالغييييياء ارسييييياي ا ميييييواي الييييي   كومييييية 

  ا قليؤ.

 يييييًيث ليييييع/ الم لومييييية/   ن  قيييييرار الم كمييييية ا إل اًيييييية اليييييا   سيييييؤ مليييييك إل يييييًير الييييينفي وقييييياي ال إلريييييي  يييييي 

يكييييييين سياسييييييييا وااإلميييييييً الييييييييا  وحيييييييواري ًسيييييييإلورية  مييييييين اقلييييييييؤ كرًسيييييييإلان ًون الميييييييرور ررغيييييييًاً ليييييييؤ 

 قييييييييييرد وإليييييييييييارا  سياسييييييييييية كورًييييييييييية ًااميييييييييية للفييييييييييرار . 7-6واحيييييييييي ة     إلييييييييييا اليييييييييي  ان  ميييييييييين 

ع قييييييرار الم كميييييية ا إل اًييييييية سيييييييفوً اليييييي  ا ميييييية     إلييييييا واحيييييياك  ان  اييييييًؤ إلفااييييييي  كوميييييية ا قليييييييؤ ميييييي

الييييي  ان  إل يييييًير الييييينفي يجيييييب ان ييييييًار مييييين قريييييي و ارة الييييينفي ا إل اًيييييية   يييييريا وزييييياا و يييييق المحيييييمون 

  .2003الًسييييييييييييإلور الييييييييييييا  وا ييييييييييييق الييييييييييييي  كييييييييييييي ال ييييييييييييراقيين ميييييييييييين رييييييييييييينهؤ الكييييييييييييورً ر ييييييييييييً 

رها  وزنييييييا  انإلفيييييياًا  واشييييييار ال إلرييييييي اليييييي  ان  ملييييييك إل ييييييًير اليييييينفي ميييييين ا قليييييييؤ يييييييو  حييييييرارية وشيييييي

  كرييييييييييييييييرة  إلييييييييييييييي  ًاخيييييييييييييييي ا قلييييييييييييييييؤ مييييييييييييييين قريييييييييييييييي قيييييييييييييييود وا ييييييييييييييي اب لهييييييييييييييياا المليييييييييييييييك .

وكانييييي  الم كمييييية ا إل اًيييييية ا يييييًر  قيييييرارا  يييييًً  رموجرييييية الييييييا  إل يييييًير الييييينفي مييييين ا قلييييييؤ مييييين خييييي ي 

  ان يكون و ق مسارا  اإل اًية رااإلرار  ثروة وينية .

 

 : الري  المو ً يفوً ًائما  ل  ا  ًزارالسفيرة األميركية ر ً اجإلمال ال  رين الكرًيين

 

الفيييييي  السييييييفيرة األميركييييييية  ييييييي رغييييييًاً   لينييييييا رومانوسييييييكي  اليييييييوؤ السيييييير   اليييييي  وكاليييييية رغييييييًاً اليييييييوؤ/ 

اجإلمييييييييال ال يييييييي ب الييييييييًيمفرايي الكورًسييييييييإلاني وا إل يييييييياً الييييييييويني الكورًسييييييييإلاني   ييييييييي السييييييييليمانية.وقال  

نر ييييييب رييييييالخيوا  الإلييييييي اإلخييييييازا شييييييركائنا  ييييييي   رومانوسييييييكي  اريييييير إلغريييييييًة إلار إلهييييييا )رغييييييًاً اليييييييوؤ(: 

 قلييييييؤ كرًسيييييإلان ال يييييرا  ر  ييييي   ا قييييياإلهؤ الًاخليييييية والإليييييي سيييييإل وً رالمنف ييييية الييييي  ناسيييييهؤ. رال ميييييي م يييييا 

 ارا  كرًسإلان منيفة اكثر مرونة .يمكنهؤ رناء 

والييييييويني و رً يييييي :  الرييييييي  المو ييييييً يفييييييوً ًائمييييييا  ليييييي  ا  ًزييييييار .والإلف  و ييييييوًا ال يييييي رين الييييييًيمفرايي 

اليييييييوؤ  ييييييي مًينيييييية السييييييليمانية  واإلففييييييا اليييييي  افييييييً اجإلمييييييال  خيييييير للو ييييييًين   ييييييي المسييييييإلفري الفريييييييب   

 ر سب ريان مشإلر  لهما  ًر مساء اليوؤ.
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 المر وث ا ميركي رري  ماكغور  ي ي السليمانية

 

المر يييييييوث ا مريكيييييييي لشييييييي ون الشييييييير  ا وسيييييييي وشيييييييماي ا ريفييييييييا  رريييييييي  و يييييييي وكالييييييية رغيييييييًاً الييييييييوؤ/ 

وقاي مراسييييييلنا   ن ميييييياكغور  غور   اليييييييوؤ السيييييير   اليييييي  م ا  يييييية السييييييليمانية  ييييييي اقليييييييؤ كرًسييييييإلان.ميييييياك

وإليييييييفإلي  ييييييييارة مييييييياكغور   ريييييييالإل امن ميييييييع و يييييييي الييييييي  السيييييييليمانية  يييييييي  ييييييييارة رسيييييييمية  هييييييير اليوؤ.

اجإلميييييال و يييييً  ال ييييي رين الرئيسيييييين  يييييي  قلييييييؤ كرًسيييييإلان  يييييي م ا  ييييية السيييييليمانية   يميييييا سييييييناق   ان فييييياً

وقييييييياي مراسيييييييلنا  ن   اجإلميييييييال و يييييييً  ال ييييييي ب اليييييييًيمفرايي وا إل ييييييياً  الجانريييييييان  جملييييييية مييييييين الملفيييييييا .

و حيييييياك  ن  و ييييييً ال يييييي ب الييييييًيمفرايي  الييييييويني الكرًسييييييإلانيين رييييييً  قرييييييي قليييييييي  ييييييي مًينيييييية السييييييليمانية .

الكرًسيييييييإلاني يإليييييييفلك مييييييين احيييييييو الهيئييييييية ا ًاريييييييية للمكإليييييييب السياسيييييييي لل ييييييي ب  م ميييييييوً    و احييييييياء 

إليييييييب السياسيييييييي زييييييييمن زيييييييورامي  ورشيييييييإليوان  ييييييياً   واليييييييي  سيييييييين  واحيييييييوا اللجنييييييية المرك يييييييية المك

  لل  ب  ج فر  يمينكي  و وميً  را  .

و شييييييار اليييييي   ن  و ييييييً ا إل يييييياً الييييييويني  ييييييي ا جإلمييييييال  يإلحييييييمن كييييييي ميييييين احييييييو المكإلييييييب السياسييييييي 

السياسيييييييي  ًرريييييييا  ل إل ييييييياً اليييييييويني الكرًسيييييييإلاني  قورييييييياً يالرييييييياني  واحيييييييوا الهيئييييييية ا ًاريييييييية للمكإليييييييب 

كوسيييييير  رسييييييوي  و سييييييو مامنييييييً  واحييييييو المكإلييييييب السياسييييييي مسيييييي وي مكإلييييييب ال  قييييييا    مييييييين راريييييي  

وكشيييييك م يييييًر سياسيييييي ميليييييع   يييييي وقييييي  سيييييارق مييييين   شييييييض  واحيييييو المجليييييس الفيييييياً   ًارا رشييييييً .

اليييييييوؤ السيييييير    ن ال يييييي رين الرئيسييييييين  ييييييي  قليييييييؤ كرًسييييييإلان سيييييييجإلم ان  لمناقشيييييية جمليييييية ميييييين الملفييييييا  

  يي ة اسإلمر  ألشهر. ر ً ق

وقيييييييياي الم ييييييييًر لييييييييع)رغًاً اليييييييييوؤ(  ن  ال يييييييي رين سيييييييييإليرقان  ن كاسييييييييا  قييييييييرار الم كميييييييية ا إل اًييييييييية 

الفاحيييييي رمنيييييع ارسييييياي ا ميييييواي الييييي  ا قلييييييؤ   حييييي  اييييين مليييييك  جيييييراء انإلخاريييييا  ررلميييييان كرًسيييييإلان خييييي ي 

  زاا ال اؤ .

 الفلسيينيين حً  ال ًائية   ا سرائيلية الهجما  روقك إليالب الخارجية

  يييييييي وقيييييييع اليييييييا   ا رزييييييياريك   الهجيييييييوؤ السييييييير   ال راقي ييييييية  الخارجي ييييييية و ارة اًانييييييي  /نييييييييو  السيييييييومرية

ً   و  ارة  سإلشهاً ان و سفر الفًس  مًينة  .الفلسيينيين المواينين من اً

يييييً  انهيييييا نييييييو   السيييييومرية ليييييع ورً لليييييو ارة  رييييييان واكييييير كك    رنييييياء ميييييع ال يييييرا  وشييييي ب  كومييييية إلحيييييامن إل  ك

 موقفنييييييا  الخارجيييييية وجييييييًً ." يهيييييا اآلمنييييييين الييييي  ال ًائي يييييية الهجميييييا  روقييييييك   ميالرييييية الشييييييريك  الفيييييًس

 ."م  وري ة قحي ة و إل اي كان  الإلي الفلسييني ة  الفحي ة من والمرًئيك  الثار 
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 ينا  من األًوية المهررة وإلغلق  يًليا  وإل إلفي مإلهمين 02ا سإلخرارا  إلحري 

 النييييييي  وكالييييييية ا سيييييييإلخرارا  والإل فيفييييييا  ا إل اًيييييييية  الييييييييوؤ السييييييير   حيييييييري كمييييييييا   نييييييييو / السييييييومرية

( ينييييا    يمييييا  شييييار   ليييي  الييييق اييييًً ميييين ال يييييًليا  الوزمييييية 50كريييييرة ميييين ا ًوييييية المهرريييية إلفييييًر رييييع )

 ( مإلهما   ي رغًاً وًيال  ونينود.17والفر  ال  )

إلوا ييييييي وكاليييييية ا سييييييإلخرارا  املياإلهييييييا ا منييييييية واكيييييير ريييييييان للوكاليييييية ورً لييييييع السييييييومرية نيييييييو    نيييييي   

رمإلار يييييية انا يييييير الجريميييييية المن ميييييية ميييييين المإل ارييييييين رييييييفروا  المييييييواينين المإليييييياجرين راألًوييييييية المهرريييييية 

والمخالفيييييية للحييييييواري والإل ليمييييييا  وشييييييروي الرقاريييييية ال يييييي ية والييييييق ال يييييييًليا  الوزمييييييية رالإل يييييياون مييييييع 

اييييييين اليييييييق ايييييييًً مييييييين ال ييييييييًليا  والم ييييييياي  مفيييييييار  إلفإليييييييي  و ارة ال ييييييي ة   ييييييييث اثمييييييير  ال مليييييييية

ينييييييا  و الفيييييياء  50الوزمييييييية وحييييييري كميييييييا  كريييييييرة ميييييين ا ًوييييييية والمسييييييإلل ما  اليرييييييية إلفييييييًر ر ييييييوالي 

و شيييييييار   لييييييي   اإلخييييييياا ا جيييييييراءا  الفانونيييييييية مإلهميييييييا   يييييييي رغيييييييًاً وًييييييييال  ونينود . 17الفييييييير  الييييييي  

 ال  مة ر ق المإلهمين والمحرويا  ا وليا  .

 

 ااإليا   و ية شماي رغًاً  الإلار ة لع )ًاا (  ي كمين م كؤ رم ا  ة ا نرارااإلفاي  مس وي 

 النييييي  زيئييييية ال شيييييً  الييييييوؤ السييييير   ااإلفييييياي  مسييييي وي ا اإلييييييا     يييييي  و يييييية شيييييماي  شيييييفق نييييييو /

  رغًاً  الإلار ة لإلن يؤ )ًاا (  ر ملية و فإلها ارر كمين م كؤ  ي م ا  ة األنرار.

/ الفيييييو   27رييييييان ورً لوكالييييية شيييييفق نييييييو   ن  قيييييوة مييييين اسيييييإلخرارا  الليييييواء وقالييييي  زيئييييية ال شيييييً  يييييي 

الثيييييياني )المهمييييييا  الخا يييييية( إلمكنيييييي   السيييييير   ميييييين ا يا يييييية رمسيييييي وي مفييييييار  ا اإليييييييا   رمييييييا يسييييييم  

 ا رزاري  ي م ا  ة ا نرار .” ًاا “الإلار ة  لوي ” و ية شماي رغًاً“

اييييييية قاميييييي  رهييييييا الفييييييوة رنيييييياء اليييييي  م لومييييييا  و حييييييا   الهيئيييييية  جيييييياء اليييييي  خيييييي ي املييييييية  منييييييية نو

اسيييييإلخرارية   ييييييث إلمكنييييي  مييييين  لفييييياء الفييييير  الييييي  مفيييييار  ا اإلييييييا   رميييييا يسيييييم  )و يييييية شيييييماي رغيييييًاً( 

ا رزيييييييياري رواسييييييييية كمييييييييين م كييييييييؤ  ييييييييي مييييييييًخي م ا  يييييييية األنرار)سييييييييييرة ” ًاايييييييي “الإلار يييييييية  لييييييييوي 

  .الإل ً (   مرينة ان   إلؤ اإلخاا ا جراءا  األ ولية ر ق الم إلفي
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 إلرا يغورا  إل لن  نهاء  ففة النفي مع  قليؤ كرًسإلان ر ً  شي  ي الإلفاو 

إللفكيييييي   قليييييييؤ كرًسيييييإلان  ييييييًما  مإلإلالييييييية خيييييي ي األيييييياؤ الفليليييييية الماحييييييية  كييييييان  خرزييييييا /السيييييومرية نيييييييو  

  ا ن ام قة إلجارة السلع األولية إلرا يغورا  نهاء ا قإلها مع  كومة ا قليؤ شماي ال را .

وكالييييية  رليييييومرير،  يييييي إلفريييييير   ييييييفإلي ا نف ييييياي ر يييييً  ن  شيييييل  شيييييركة إلرا يجيييييورا  يييييي  اييييياًة  واكييييير 

 الإلفيييييياو  رشييييييفن شييييييروي افييييييًزا مييييييع  كوميييييية  قليييييييؤ كرًسييييييإلان ر ييييييً انخفييييييا   سيييييي ار اليييييينفي الكييييييرً  .

وقالييييي  الشيييييركة ال الميييييية  نهيييييا سيييييإلنهي  يييييففة الييييينفي ميييييع  قلييييييؤ كرًسيييييإلان ال يييييرا   ويمثكيييييي الييييي  حيييييررة 

و حييييييا  :  ر ييييييً  ن ر حيييييي   كوميييييية قليييييييؤ اليييييي  ريييييييع نفييييييي  رمفييييييرً   و فييييييا رلومرر،.جًيييييييًة لفييييييًرة ا 

كرًسييييييإلان  ايييييياًة الإلفيييييياو   الفيييييي  إلرا يجييييييورا  مالهييييييا اليييييي  الم اًثييييييا  مييييييع رئيييييييس الييييييو راء مسييييييرور 

رييييييار اني  ييييييي ًا ييييييوس  لكيييييين ا جإلمييييييال الييييييا  كييييييان مفييييييررا األسييييييرول الماحييييييي  لغييييييا  اليييييي ايؤ الكييييييرً  

وإلار ييييي  الوكالييييية:  كانييييي  إلرا يجيييييورا وا يييييًة مييييين  خييييييرة ًون إلفسيييييير .مسييييي وً ريييييار اني  يييييي الل  ييييية األ

  ملييييييييارا  اليييييييًو را  ل كومييييييية كرًسيييييييإلان 2015-2014ايييييييًة رييييييييو  إلجاريييييييية  قرحييييييي   ارإليييييييًاء  مييييييين 

الإليييييي إل ييييياني مييييين حيييييائفة ماليييييية مفاريييييي مري يييييا  الييييينفي المسيييييإلفرلية  مميييييا سيييييااً  يييييي إلموييييييي مسيييييياايها 

ن ال ييييييياة  قإل يييييياً كرًسييييييإلان  ويمثييييييي  كثيييييير ميييييين ن ييييييك ورينيييييي    ن  اليييييينفي زييييييو شييييييريا ل سييييييإلف ي .

اائييييييًا  ال كوميييييية  وال يييييياًرا  اريييييير إلركيييييييا ايييييي    اسييييييإلف ليإلها ايييييين رغييييييًاً  ورالنسييييييرة للإلجييييييار  إلمثييييييي 

ال يييييففا  ميييييع كرًسيييييإلان الإليييييي إل ييييياني مييييين حيييييائفة ماليييييية  ر ييييية مرر ييييية م إلملييييية لإليييييفمين إليييييً فا  جًييييييًة 

   كثييييير  ييييي ورة ال ييييياؤ الماحيييييي  ييييييث كثفييييي  رغيييييًاً وارً ييييي :  لكييييين رييييييع الييييينفي الكيييييرً    يييييرمييييين النفي .

الإلهًييييييًا  الفانونيييييية حيييييً  -الإليييييي إلنيييييا ل  يييييق منيفييييية ال كيييييؤ اليييييااإلي  يييييي رييييييع نفيهيييييا رشيييييكي مسيييييإلفي  -

 المشيييييييإلرين  يييييييي نفيييييييس الوقييييييي  اليييييييا   ثييييييير  يييييييي  إليييييييً ق الييييييينفي الروسيييييييي المخفييييييي  الييييييي  األسييييييي ار .

ي  شيييييي ار إلسييييييريع  ليييييي   كوميييييية وقاليييييي :  ر ييييييً ا ًراء ًا ييييييوس  كانيييييي  شييييييركة إلرا يجييييييورا إلسييييييإل ً  رسييييييا

ا مييييييين األسيييييييرول الماحيييييييي   كرًسيييييييإلان  للميالرييييييية رالسيييييييًاً الفيييييييور  ل ميييييييواي المسيييييييإل فة اليهيييييييا  ااإلريييييييار 

ملييييييييون ًو ر مييييييين الميييييييً واا  المسيييييييرفة الإليييييييي سيييييييًًزا  273كيييييييان المنييييييي ي الإلجيييييييار  ميييييييًين ا ر يييييييوالي 

 لإلً فا  النفي المسإلفرلية .

 الًو ر يسإلفر اماؤ الًينار ال راقي

  شهً   س ار  رك الًو ر  اليوؤ السر   اسإلفرارا   ي األسوا  الم لية /الفرا  نيو 

ل   سيييييي ار ريييييييع الييييييًو ر  ل   سيييييي ار شييييييراء الييييييًو ر  100ًينييييييار لكييييييي  161000وسييييييج  ًو ر   يمييييييا سييييييج 

 ًو ر 100ًينار لكي  160500
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 ليريا.. احب ررلماني ر ً  خ ي مجلس الًولة رإلفازما  رو نيفة

يسيييييوً احيييييب ايييييارؤ وسيييييي  روقييييية مجليييييس النيييييواب الليريييييي  ر يييييً   خييييي ي  مجليييييس /  سيييييكا  نييييييو  ارريييييية

الًولييييية رالإل اماإلييييي   يميييييا يإل ليييييق رالمنا يييييب السيييييياًية  ورالإل ًييييييً إلجازلييييي  إلكلييييييك م يييييا   جًييييييً لم يييييرك 

 ليريا المرك   خلفا لل ًيق الكرير.

انإلهيييييياء املييييييية الفيييييير   للمنا ييييييب السييييييياًية و ييييييي وقيييييي  سييييييارق   النيييييي  لجنيييييية قرييييييوي و يييييير  المرشيييييي ين

   و يحييييييييا منا ييييييييب والمفوحييييييييية الوينييييييييية ال ليييييييييا ل نإلخارييييييييا  الخا يييييييية رفييييييييياًإلي  ًيييييييييوان الم اسييييييييرة

 وكيييييييي زيئيييييية الرقاريييييية ا ًارييييييية ووكيييييييي الهيئيييييية الوينييييييية لمكا  يييييية الفسيييييياً ونائييييييب م ييييييا   الم ييييييرك 

لمسييييييفلة إلغيييييييير من ييييييب م ييييييا   الم ييييييرك   اليييييية ميييييين ال نييييييق  مجلييييييس الًوليييييية المرك   .و ثييييييار إلجازييييييي

ًاخييييييي الررلمييييييان   يييييييث يييييييرد األاحيييييياء إلن يييييي  ميييييين المجلييييييس  مييييييً واا ميييييين إلن يييييييؤ ا خييييييوان  ميييييين 

يييييية الييييي  ميييييًار ن يييييو ا لإل اميييييا  المإلفيييييق اليهيييييا ر يييييً ر لييييية مفاوحيييييا  شييييياقة  يييييي مًينييييية رو نيفييييية المغرر

اييييييييامين  إلوجيييييييي  رإلفازمييييييييا  كييييييييان اليييييييي  ر سييييييييها إلغيييييييييير الكرييييييييير   سييييييييب م يييييييياًر  سييييييييكا  نيييييييييو  

اررييييييية .إل ييي مجلييييييس الًولةوانإلفييييييً مجلييييييس النييييييواب  ييييييي جلسييييييإل  األخيييييييرة  اييييييًؤ رً مجلييييييس الًوليييييية 

ييييييواي الفإليييييرة الماحيييييية الييييي  الفائمييييية الإليييييي  رسيييييلها لييييي  رخ يييييوص األسيييييماء المفإلر ييييية لإليييييولي المنا يييييب 

ية   يييييييث لييييييؤ يسييييييإللؤ الررلمييييييان رًا رسييييييميا  إليييييي  اآلن.وقيييييياي رئيييييييس الررلمييييييان  المسإلشييييييار افيليييييية السييييييياً

 ييييييال    ييييييي إل ييييييري   يييييي في   ن مجلييييييس الًوليييييية   قييييييواي ريييييي     يييييياي   ولييييييؤ يلإليييييي ؤ راإلفييييييا  رو نيفيييييية 

رشيييييفن المنا يييييب السياسيييييية وإلو ييييييً السيييييلية الإلنفيايييييية  وزيييييو األمييييير اليييييا  سييييييً ع مجليييييس النيييييواب  لييييي  

ا  إلميييييياؤ ا سييييييإل فاقا  المهميييييية  وميييييين رينهييييييا وحييييييع قااييييييًة ًسييييييإلورية سييييييإلجرد اليييييي  الإل يييييير  منفييييييرً

 ساسييييييها ا نإلخارييييييا  ال اميييييية.وااإلرر  ييييييال   ن ال ييييييًيق الكرييييييير مفيييييياي رالف ييييييي ميييييين قرييييييي مجلييييييس النييييييواب 

  محيييييييفا  ن اسييييييإلمرار   ييييييي من يييييير  2015قرييييييي  إليييييي  إلوقيييييييع ا إلفييييييا  السياسييييييي  ييييييي ال ييييييخيرا  ال يييييياؤ 

 جاء وما  اي رًاؤ خارجي.

   مة الًو ر  ي لرنان إلفاقؤ   مة سو  األًوية

ً   يييييي األًويييييية األساسيييييية وا جيييييا  األميييييرا  الم منييييية   روسييييييا الييييييوؤ/ ي ييييياني اللرنيييييانيون مييييين نفيييييص  يييييا

 ويشكون من   ورة إلفمينها  إل   ي  اي إلكو كر ثمنها.

 لييييي  مسيييييإلود  وإليييييرإلري   مييييية األًويييييية رارإلفيييييال سييييي ر  يييييرك اليييييًو ر  مييييياؤ اللييييييرة اللرنانيييييية اليييييا  و يييييي

قياسييييييي  مييييييا ً ييييييع نفاريييييية ال ييييييياًلة للميالريييييية رإلسيييييي ير  ييييييواإلير شييييييركا  األًوييييييية رالييييييًو ر  و ييييييق م شيييييير  

 خاص ي ًر ان و ارة ال  ة يوميا.

 

 

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%84%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9&contentId=1592334
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 شخ ا رف ك  وكراني اسإلهًك مسإلشف   ي لواانس  41الً ال الروسية إل لن مفإلي 

الروسييييييييية  ن قييييييييوا  كييييييييييك ق ييييييييف  امييييييييًا  النيييييييي  و ارة الييييييييً ال /الم ييييييييًر: و ارة الييييييييً ال الروسييييييييية

مسإلشييييييف  ررلييييييًة نو ويييييييًار رجمهورييييييية لواانسيييييي  ر ييييييواريض  زيمييييييارس  األمريكييييييية  ممييييييا  سييييييفر ايييييين 

    ي جريمة  رب جًيًة لكييك.24شخ ا و  ارة  14مفإلي 

و شييييييار   ليييييي   ن األيريييييياء المييييييًنيين وال سييييييكريين  ييييييي المسإلشييييييف  يفييييييًمون منييييييا اييييييًة  شييييييهر المسييييييااًة 

 ة للسكان وال سكريين  ي المسإلشف  المنكوب.اليرية ال  م

و حيييييييا  :  إليييييييؤ إلفيييييييًيؤ المسيييييييااًة اليريييييييية لجمييييييييع الم يييييييارين جيييييييراء الف يييييييك األوكراني .و كيييييييً   ن 

 الهجيييييييوؤ ال ييييييياروخي المإل ميييييييً الييييييي  م سسييييييية يريييييييية مًنيييييييية زيييييييو جريمييييييية  يييييييرب خيييييييييرة لن ييييييياؤ 

إلخيييييييي لهيييييا  الجريمييييية كييك .وشيييييًً  اليييييو ارة الييييي   نييييي  سييييييإلؤ ال ثيييييور الييييي  جمييييييع المإليييييوريين  يييييي ال

 وإلنفيازا  وم اسرإلهؤ.

 وقفة ا إلجاجية  ي راريس للميالرة ر ي   سرا  الفرنسيين الم إلفلين  ي  يران

ن مييييي  لجنييييية الإلحيييييامن ميييييع الم إلفليييييين الفرنسييييييين السييييير ة  يييييي  ييييييران وقفييييية  يييييي رييييياريس / ٤٢ يييييرانس 

سيييييييرا هؤ. وكانييييييي  و ارة الخارجيييييييية السييييييير   للإلنًييييييييً رهيييييييا  ا اإلفيييييييا   الإل سيييييييفية والميالرييييييية رييييييي ي   

يناير/كيييييييانون األوي إلغرييييييييًة الييييييي  لسيييييييان اليييييييو يرة كييييييياإلرين كولونيييييييا  25الفرنسييييييية قيييييييً نشييييييير  األرر ييييييياء 

اريييييير  الييييييو ارة خيييييي ي  إل ييييييث  يهييييييا السييييييليا  ا يرانييييييية اليييييي   ييييييي   سييييييرا  سيييييير ة  رنسيييييييين.  يمييييييا

ء  منسييييييف ا  ييييييي   ميييييي إلمر  يييييي في الخميييييييس ايييييين راريييييية ر ًزييييييا  ييييييي اإلخيييييياا ا إل يييييياً األورورييييييي  جييييييرا

 سرا  جميع األوروريين الم إلج ين  ي  يران والاين و فإلهؤ رفنهؤ  رزائن ًولة .
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