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 موقع مجلس النواب(..)6ص.)رئيس مجلس النواب يصل إلى الجزائر( 

 (موقع مجلس النواب(..)6.)ص رئيس مجلس النواب يستقبل الوفد اإلعالمي األردني 

   خالالالالالالالل اسالالالالالالتقبةلا رئالالالالالاليس ريالالالالالالند السالالالالالالية ا واثمالالالالالالةر .. المنالالالالالالدثو  يالالالالالالدعو إلالالالالالالى اثسالالالالالالتممةر فالالالالالالي الق الالالالالالة

موقالالالالالالالع مجلالالالالالالالس (..)6.)ص السالالالالالالالية ي وتالالالالالالالوفير مقومالالالالالالالةا نجة الالالالالالالا لتنويالالالالالالالع مصالالالالالالالةدر الالالالالالالالدخل القالالالالالالالومي

 (النواب

  خالالالالالالل لقةئالالالالالا  بالالالالالةر منتجالالالالالي الالالالالالدواج  .. المنالالالالالدثو  ينالالالالالةقي اسالالالالالبةب ارت الالالالالة  اسالالالالال ةر المنتجالالالالالةا الم ليالالالالالا

موقالالالالالالالع مجلالالالالالالالس (..)7.)ص ويالالالالالالالدعو األجنالالالالالالالزد األمنيالالالالالالالا إلالالالالالالالى مراقبالالالالالالالا السالالالالالالالو  وم ةسالالالالالالالبا المتالعبالالالالالالالي 

 (النواب

  رئالالالالالاليس مجلالالالالالالس النالالالالالالواب د.مالالالالالالةخاوا  عبالالالالالالدا يب الالالالالال  مالالالالالالع م سسالالالالالالا الالالالالالالرئيس جالالالالالالالل ال ةلبالالالالالالةني نةئالالالالالالب

موقالالالالالالالع مجلالالالالالالالس (..)7.)ص ت زيالالالالالالالز الت الالالالالالالةو  بالالالالالالالي  السالالالالالالالل ا التمالالالالالالالري يا والم سسالالالالالالالةا  يالالالالالالالر   وميالالالالالالالا.

 (النواب 

  نةئالالالالالالالب رئالالالالالالاليس مجلالالالالالالالس النالالالالالالالواب د.مالالالالالالالةخاوا  عبالالالالالالالدا مالالالالالالال  السالالالالالالال ةرد البري ةنيالالالالالالالا : ال الالالالالالالرا  يت لالالالالالالالع

موقالالالالالالالع مجلالالالالالالالس (..)8.)ص د مالالالالالالالرا ةا إقتصالالالالالالالةديا مالالالالالالالع دول األصالالالالالالالدقة لت زيالالالالالالالز لليالالالالالالالةا الت الالالالالالالةو  وعقالالالالالالال

 (النواب 

   اثقتصالالالالالالالالالالالةد النيةبيالالالالالالالالالالالا: ت الالالالالالالالالالالرل نيالالالالالالالالالالالةبي عةجالالالالالالالالالالالل تجالالالالالالالالالالالة  ال  ومالالالالالالالالالالالا ل الالالالالالالالالالالل مسالالالالالالالالالالالنلا ارت الالالالالالالالالالالة

 (ال راا نيوز..)(8.)صالدوثر

 (ال ند نيوز(..)01.)صالمةليا النيةبيا : ثتوجد خالفةا سيةسيا  ول مسودد الموازنا 

  ر بالالالالالالالالالالالالالالا جديالالالالالالالالالالالالالالا بتن يالالالالالالالالالالالالالال  ممالالالالالالالالالالالالالالةريع البنالالالالالالالالالالالالالالى الت تيالالالالالالالالالالالالالالا الخالالالالالالالالالالالالالالدمةا النيةبيالالالالالالالالالالالالالالا: رنالالالالالالالالالالالالالالةل

 (ال ند نيوز(..)01ص.)بةلم ةفظةا

  تلالالالالالالالا برلمةنيالالالالالالالا: ث توجالالالالالالالد  لالالالالالالالول ج ريالالالالالالالا للسالالالالالالالي رد علالالالالالالالى ارت الالالالالالالة  سالالالالالالال ر الالالالالالالالدوثر مقةبالالالالالالالل الالالالالالالالدينةر 

 (م ق نيوز(..)00ص.)ال راقي
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   النةئالالالالالب مصالالالالال  ى سالالالالالند ي لالالالالال   سالالالالالب الالالالالالدعول المقةمالالالالالا  الالالالالد مجلالالالالالس الالالالالالوزرا  بت الالالالالول األمالالالالالوال إلقلالالالالالي

 (م ق نيوز(..)00ص.) وردستة 

  ..ي مالالالالالالالالالالالالالالالل ت الالالالالالالالالالالالالالالر  ال  ومالالالالالالالالالالالالالالالا ل الالالالالالالالالالالالالالال و ةا  النةئالالالالالالالالالالالالالالالب صالالالالالالالالالالالالالالالةل يلنالالالالالالالالالالالالالالال   اثسالالالالالالالالالالالالالالالبةب

 (و ةلا الم لوما اإلخبةريا(..)01ص.)خةرجيا

 و ةلالالالالالالالالا (..)01ص.)ت مالالالالالالالالل عالالالالالالالال  اجنالالالالالالالالداا خةرجيالالالالالالالالا تسالالالالالالالال ى إلسالالالالالالالالقة  ال  ومالالالالالالالالا النةئبالالالالالالالالا ال جالالالالالالالالري

 (الم لوما اإلخبةريا

 و ةلالالالالالالالا الم لومالالالالالالالا (..)02ص.)لبالالالالالالالالسرقا القالالالالالالالر : إل الالالالالالالة  م ةتالالالالالالالب الم تمالالالالالالالي  اسالالالالالالالن  النةئبالالالالالالالا الالالالالالالالدايني

 (اإلخبةريا
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   رئالالالالالالالالالالاليس الجمنوريالالالالالالالالالالالا ي  الالالالالالالالالالالد علالالالالالالالالالالالى ا  ي الالالالالالالالالالالو  ال الالالالالالالالالالالرا   لقالالالالالالالالالالالا الوصالالالالالالالالالالالل بالالالالالالالالالالالي  الخلالالالالالالالالالالالي

 (السومريا نيوز(..)03)ص.وأوروبة

   السالالالالالالالالالالالوداني: لالالالالالالالالالالال  نالالالالالالالالالالالدع  أ  فالالالالالالالالالالالال  ث يسالالالالالالالالالالالتخد  التقنيالالالالالالالالالالالةا الزراعيالالالالالالالالالالالا ال ديمالالالالالالالالالالالا الموسالالالالالالالالالالال

 (السومريا نيوز (..)04.)صالمقبل

  السومريا نيوز((..05ص.) :واألمنيالمةل ي: ال را  يمند  ةلا م  اثستقرار السيةسي(  

  اثت ةديالالالالالالالالالالالالا ت  الالالالالالالالالالالال  بءل الالالالالالالالالالالالة  قالالالالالالالالالالالالراراا مجلالالالالالالالالالالالالالس الالالالالالالالالالالالالوزرا  الخةصالالالالالالالالالالالالا بت ويالالالالالالالالالالالالل اثمالالالالالالالالالالالالالوال

 (السومريا نيوز (..)05ص.)ل ردستة 

 و ةلالالالالالالالالا الم لومالالالالالالالالا (..)06ص.)ال الالالالالالالالتة: اإلرادد السيةسالالالالالالالاليا متالالالالالالالالوفرد إلقالالالالالالالالرار قالالالالالالالالةنو  الالالالالالالالالن   وال الالالالالالالالةز

 (اإلخبةريا

  وزيالالالالالالالالالالرد اثتصالالالالالالالالالالةثا ت لالالالالالالالالالال  إ مالالالالالالالالالالةل المت لبالالالالالالالالالالةا ال نيالالالالالالالالالالا الالزمالالالالالالالالالالا إل الالالالالالالالالالال  خدمالالالالالالالالالالا اإلنترنالالالالالالالالالالا

 (وا  -ب داد (..)06ص.)المدعو 

 الم لومالالالالالالالا و ةلالالالالالالالا (..)07ص.)اث الالالالالالالةر يتوقالالالالالالالع قالالالالالالالراراا   وميالالالالالالالا جديالالالالالالالدد بمالالالالالالالن  المنةفالالالالالالال  ال دوديالالالالالالالا

 اإلخبةريا

  مستمالالالالالالالالالالالالالةر األمالالالالالالالالالالالالال  القالالالالالالالالالالالالالومي: ال الالالالالالالالالالالالالرا  ي تالالالالالالالالالالالالالر  سالالالالالالالالالالالالاليةدد الالالالالالالالالالالالالالدول ويالالالالالالالالالالالالالرف  انتنالالالالالالالالالالالالالةل

 (ال ند نيوز(..)07.)صسيةدتا

 (و ةلا اثنبة  ال راقيا(..)08ص.)النزارا: صدور أمر بةستقدا  وزير الداخليا السةبق 

 الم  مالالالالالالالا اثت ةديالالالالالالالا األخيالالالالالالالر  الالالالالالالد إرسالالالالالالالةل األمالالالالالالالوال ل وردسالالالالالالالتة   مسالالالالالالال ود بالالالالالالالةرزاني يصالالالالالالالل قالالالالالالالرار

 (م ق نيوز(..)08ص.)لبالال دواني

 (م ق نيوز(..)10ص.)وفد عراقي يزور وامن   لمنةقما أزما ارت ة  الدوثر 

  ال ملالالالالالالالالالالالالالالالا الخ الالالالالالالالالالالالالالالرا  ت  الالالالالالالالالالالالالالالة ال الالالالالالالالالالالالالالالةظمي.. تنريالالالالالالالالالالالالالالالب م الالالالالالالالالالالالالالالةعل و وامالالالالالالالالالالالالالالالن   تزيالالالالالالالالالالالالالالالد

 (و ةلا الم لوما اثخبةريا(..)111ص.)األزما

https://www.ina.iq/176679--.html
https://www.ina.iq/176679--.html
https://www.ina.iq/176646--.html
https://www.ina.iq/176646--.html
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   بقالالالالالالالالالالرار الق الالالالالالالالالالة .. القالالالالالالالالالالةنو : ارسالالالالالالالالالالةل األمالالالالالالالالالالوال ل ردسالالالالالالالالالالتة  سالالالالالالالالالاليت  عنالالالالالالالالالالد الوفالالالالالالالالالالة   ممالالالالالالالالالاليدا

 (و ةلا الم لوما اإلخبةريا(..)12ص.)بةلوعود

 

 

 

 (السومريا نيوز(..)13ص.) م لوب عمةئريةل ت ية بمالما متنمي  جنوبي ال را 

   و ةلالالالالالالا اثنبالالالالالالالة  (..)13.)صالداخليالالالالالالا : ت الالالالالالةو  دولالالالالالالي واقليمالالالالالالالي لم ةف الالالالالالا المخالالالالالالدراا داخالالالالالالالل ال الالالالالالرا

 (ال راقيا 

 

 

 

 

 

 

 و ةلالالالالالالالالا اثنبالالالالالالالالة  (..)14ص.)م مالالالالالالالالال خةصالالالالالالالالة بالالالالالالالالةلوقود 146وزيالالالالالالالالر الالالالالالالالالن   يوجالالالالالالالالا بةسالالالالالالالالتئنةل تجنيالالالالالالالالز

 (ال راقيا 

  (م ق نيوز(..)45ص.)الدوثر يرت ع في ب داد وينخ   في  وردستة  مع اث ال 
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  متنالالالالالالالالالالالالة مالالالالالالالالالالالالال  اإلبالالالالالالالالالالالالل فالالالالالالالالالالالالالي السالالالالالالالالالالالال وديا والسالالالالالالالالالالالالالل ةا  31مالالالالالالالالالالالالر   الالالالالالالالالالالالالةم  ي تالالالالالالالالالالالالل بالالالالالالالالالالالالالا

 (المصدر:لسبقل(..)15ص.)تت رل

  قة الالالالالالالالي م  مالالالالالالالالا التمييالالالالالالالالز ي لالالالالالالالال  إ الالالالالالالالال  سالالالالالالالالرا   ةفالالالالالالالالا الموقالالالالالالالالوفي  فالالالالالالالالي ق الالالالالالالاليا ان جالالالالالالالالةر مرفالالالالالالالالن

 (روسية اليو (..)15ص.)بيروا

 

 

 

 

 

 

 

  جنالالالالالد  أو رانالالالالالي وإسالالالالالقة  مقةتلالالالالالا مالالالالال  نالالالالالو  لسالالالالالو 111الالالالالالدفة  الروسالالالالاليا ت لالالالالال  الق الالالالالة  علالالالالالى ن الالالالالو-

 ( RTالمصدر: (..)16ص.) ل16

  (س ة  نيوز عربيا(..)17ص.)نوعيال إلى أو رانيةبةيد  ي ل  تقدي ل أسل ا 
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 رئيس مجلس النواب يصل إلى الجزائر

وصالالالالالل رئالالالالاليس مجلالالالالالس النالالالالالواب خ ال لبوسالالالالاليد اليالالالالالو  الخمالالالالاليسد يرافقالالالالالا وفالالالالالد نيالالالالالةبي  موقالالالالالع مجلالالالالالس النالالالالالواب/

س د. مالالالالالةخا وا  عبالالالالالد ا وعالالالالالددا  مالالالالال  النالالالالالواب إلالالالالالى الجزائالالالالالر  و الالالالالة  فالالالالالي اسالالالالالتقبةلا رئالالالالاليس ي الالالالال  نةئالالالالالب الالالالالالرئي

وسيمالالالالالالةرل الوفالالالالالالد فالالالالالالي اجتمةعالالالالالالةا الالالالالالالدورد .المجلالالالالالالس المالالالالالال بي الالالالالالالو ني الجزائالالالالالالر  السالالالالالاليد إبالالالالالالراري  بو الالالالالالةلي

لمالالالالالال تمر ات الالالالالالةد مجالالالالالالةلس الالالالالالالدول األع الالالالالالة  بمنظمالالالالالالا الت الالالالالالةو  اإلسالالالالالالالميد ف الالالالالالال  عالالالالالال  تالالالالالالر س سالالالالالاليةدتا  17

 .عا الجيوسيةسيا ال ربيا المن قد على رةمي الم تمراجتمةَ  المجمو

  رئيس مجلس النواب يستقبل الوفد اإلعالمي األردني

اسالالالالالالالتقبل رئالالالالالالاليس مجلالالالالالالالس النالالالالالالالواب خ ال لبوسالالالالالالاليد اليالالالالالالالو  المالمالالالالالالالة د وفالالالالالالالدا إعالميالالالالالالالة  موقالالالالالالالع مجلالالالالالالالس النالالالالالالالواب/

الصالالالالال  يي  ال الالالالالرب نقيالالالالالب ي الالالالال  عالالالالالددا مالالالالال  مسالالالالال ولي الم سسالالالالالةا اإلعالميالالالالالا األردنيالالالالالا ب  الالالالالور رئالالالالاليس ات الالالالالةد 

الالالالالالب سالالالالالاليةدتا بةلوفالالالالالالد الزائالالالالالالرد ممالالالالالاليرا إلالالالالالالى ال القالالالالالالا المتينالالالالالالا الصالالالالالال  يي  ال الالالالالالراقيي  السالالالالالاليد م يالالالالالالد الالمي. ور َّ

التالالالالالي تالالالالالالرب  بالالالالالالي  البلالالالالالدي  والت الالالالالالةو  المسالالالالالالتمر فالالالالالالي المجالالالالالةثا  ةفالالالالالالاد وأرميالالالالالالا دور اإلعالالالالالال  فالالالالالالي ت زيالالالالالالز رالالالالالال ا 

اد أ الالالالالالد الوفالالالالالالد دعمنالالالالالال  اإلعالمالالالالالالي للت الالالالالالةو  م  جنتالالالالالالالت الالالالالالةو د وبمالالالالالالة ي الالالالالالود بالالالالالالةلخير علالالالالالالى المالالالالالال بي  المالالالالالالقيقي .

رالالالالالة بةرتمالالالالالة  جاللالالالالالا الملالالالالالل عبالالالالالد  المنالالالالالةئيد م بالالالالالري  عالالالالال  اعتالالالالالزازر  بةل القالالالالالةا التالالالالالي تالالالالالرب  بالالالالالي  البلالالالالالدي  و ظو 

لنالالالالال  بالالالالالدور  ت يةتالالالالالاد ممالالالالاليدا  ا المالالالالالةنيد  مالالالالالة نقالالالالالل الوفالالالالالد الزائالالالالالر ت يالالالالالةا جاللالالالالالا الملالالالالالل إلالالالالالى سالالالالاليةدتاد الالالالالال    م 

 .بدور  في ت وير ال القةا المنةئيا

خالل استقبةلا رئيس ريند السية ا واثمةر .. المندثو  يدعو إلى اثستممةر في الق ة  

  السية ي وتوفير مقومةا نجة ا لتنويع مصةدر الدخل القومي

صالالالالالالالل السالالالالالالاليد م سالالالالالالال  المنالالالالالالالدثو د النةئالالالالالالالب األول لالالالالالالالرئيس مجلالالالالالالالس النالالالالالالالوابد ق الالالالالالالة  وموقالالالالالالالع مجلالالالالالالالس النواب/

اعيالالالالالة  الجنالالالالالةا الم نيالالالالالا إلالالالالالى التر يالالالالالز علالالالالالى رالالالالال ا الق الالالالالة  الواعالالالالالد السالالالالالية ا بالالالالالةلمرود  يالالالالالر القةبلالالالالالا للن الالالالالوبد د

وأ الالالالالالد المنالالالالالالدثو  خالالالالالالالل اسالالالالالالتقبةلا بم تبالالالالالالا لتنويالالالالالالع مصالالالالالالةدر الالالالالالالدخل القالالالالالالومي وعالالالالالالد  التر يالالالالالالز علالالالالالالى الالالالالالالن   فق .

(د بةلسالالالالالالاليد )ظالالالالالالالةفر منالالالالالالالد (د رئالالالالالالاليس ريالالالالالالالند السالالالالالالالية ا واثمالالالالالالالةرد 2023 الالالالالالالةنو  المالالالالالالالةني  25اليالالالالالالالو  األرب الالالالالالالة  )

يمتلالالالالالل جميالالالالالع مقومالالالالالةا النجالالالالالة  واثزدرالالالالالةرد ورالالالالالو ب ةجالالالالالا إلالالالالالى اعالالالالالةدد النظالالالالالر بالالالالالا علالالالالالى ا  الق الالالالالة  السالالالالالية ي 

وجرل خالالالالالالل اللقالالالالالة  منةقمالالالالالا بمالالالالال ل عصالالالالالر  و الالالالالدي  لبالالالالالد  مر لالالالالالا جديالالالالالدد مالالالالال  اثسالالالالالتممةر فالالالالالي رالالالالال ا الق الالالالالة .

عالالالالالالدد مالالالالالال  مل الالالالالالةا الممالالالالالالةريعد ث سالالالالالاليمة ممالالالالالالرو  اعالالالالالالةدد تنريالالالالالالل ب الالالالالالداد القديمالالالالالالاد وممالالالالالالةريع السالالالالالال ل ال ديالالالالالالد 
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ا ال الالالالالالالرا د وملالالالالالالالل السالالالالالالالية ا الدينيالالالالالالالاد وادارد ال نالالالالالالالةد د للننالالالالالالالو  بةلق الالالالالالالة  للالالالالالالالرب  بالالالالالالالي  جميالالالالالالالع م ةفظالالالالالالالة

 السية ي وتوفير  ةفا مقومةا نجة ا.

 

 

 

 

خالل لقةئا  بةر منتجي الدواج  .. المندثو  ينةقي اسبةب ارت ة  اس ةر المنتجةا الم ليا 

  ويدعو األجنزد األمنيا إلى مراقبا السو  وم ةسبا المتالعبي 

ب الالالالالالال  السالالالالالالاليد م سالالالالالالال  المنالالالالالالالدثو د النةئالالالالالالالب اثول لالالالالالالالرئيس مجلالالالالالالالس النالالالالالالالوابد بم تبالالالالالالالا النواب/موقالالالالالالالع مجلالالالالالالالس 

(, مالالالالالع عالالالالالدد مالالالالال   بالالالالالةر منتجالالالالالي الالالالالالدواج , اسالالالالالبةب ارت الالالالالة  اسالالالالال ةر 2023 الالالالالةنو  المالالالالالةني  25اليالالالالالو  اثرب الالالالالة  ) 

 المنتجةا ال يوانيا وبخةصا بي  المةئدد في اثسوا  الم ليا.

جالالالالالالالا اصالالالالالالال ةب الممالالالالالالالةريع اثنتةجيالالالالالالالا, مبينالالالالالالالة ا  ب الالالالالالال  التجالالالالالالالةر واسالالالالالالالتمع المنالالالالالالالدثو  إلالالالالالالالى ال قبالالالالالالالةا التالالالالالالالي توا

لجالالالالالنوا الالالالالالى رفالالالالالع األسالالالالال ةر ب جالالالالالا ارت الالالالالة  سالالالالال ر صالالالالالرل الالالالالالدوثر علالالالالالى الالالالالالر   مالالالالال  ا  المنتجالالالالالةا )م ليالالالالالا( و 

)مجنالالالالالالزد( بنسالالالالالال ةر مةبتالالالالالالاد م ةلبالالالالالالة  األجنالالالالالالزد األمنيالالالالالالا الم نيالالالالالالا فالالالالالالي وزارد الداخليالالالالالالا بمراقبالالالالالالا السالالالالالالو  ومنالالالالالالع 

 ي ل ر  التالعب بنس ةر .ا ت ةر ب   التجةرد للمنت  الم ل

واجالالالالالالرل النةئالالالالالالب األول م ةلمالالالالالالا رةت يالالالالالالا مالالالالالالع السالالالالالاليد )عبالالالالالالةس ال ليالالالالالالةو ( وزيالالالالالالر الزراعالالالالالالاد أ الالالالالالد فينالالالالالالة علالالالالالالى 

 الالالالالالرورد الت الالالالالالةو  بالالالالالالي  مجلالالالالالالس النالالالالالالواب والالالالالالالوزارد لتقالالالالالالدي  التسالالالالالالنيالا الالزمالالالالالالا ثعالالالالالالةدد تمالالالالالال يل الممالالالالالالةريع 

 ةجلالالالالالالا لزيالالالالالالةدد وتيالالالالالالرد اثنتالالالالالالةا المتوق الالالالالالاد ودعالالالالالال  مالالالالالالدخالا اثنتالالالالالالةا مالالالالالال  الصالالالالالالو  والالالالالالال ردد وو الالالالالالع ال لالالالالالالول ال

 لسد  ةجا السو .

 

 

نةئب رئيس مجلس النواب د.مةخاوا  عبدا يب   مع م سسا الرئيس جالل ال ةلبةني 

  ت زيز الت ةو  بي  السل ا التمري يا والم سسةا  ير   وميا.

فالالالالالالي  إسالالالالالالتقبل نةئالالالالالالب رئالالالالالاليس مجلالالالالالالس النالالالالالالواب ال راقالالالالالالي د.مالالالالالالةخاوا  عبالالالالالالدا أ مالالالالالالد/موقالالالالالالع مجلالالالالالالس النالالالالالالواب 

م تبالالالالالالا الرسالالالالالالمي بب الالالالالالداد رئالالالالالاليس م سسالالالالالالا الالالالالالالرئيس جالالالالالالالل ال ةلبالالالالالالةني د.خ صالالالالالالةبر والوفالالالالالالد المرافالالالالالالق لالالالالالالا مالالالالالال  

 الالالالالالةدر الم سسالالالالالالاد وجالالالالالالرل خالالالالالالالل اللقالالالالالالة  ال الالالالالالدي  عالالالالالال  تالالالالالالةري  وم ةنالالالالالالا الالالالالالالرئيس الرا الالالالالالل جالالالالالالالل ال ةلبالالالالالالةني 

 الالالالالالةو  د فيمالالالالالالة أمالالالالالالةر سالالالالالاليةدتا إلالالالالالالى أرميالالالالالالا ت زيالالالالالالز الت2003ودور  ال بيالالالالالالر فالالالالالالي ال مليالالالالالالا السيةسالالالالالاليا ب الالالالالالد عالالالالالالة  

بالالالالالالي  السالالالالالالل ا التمالالالالالالري يا والم سسالالالالالالةا  يالالالالالالر   وميالالالالالالاد وتمالالالالالالجيع ال مالالالالالالل الممالالالالالالترل لتو يالالالالالالد الجنالالالالالالود والالالالالالالر ل 

 م  أجل ال  ةظ على الم تسبةا وصيةنا ال ريةا و مة   قو  جميع م ونةا الم ب.
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نةئب رئيس مجلس النواب د.مةخاوا  عبدا م  الس ةرد البري ةنيا : ال را  يت لع لت زيز 

  لليةا الت ةو  وعقد مرا ةا إقتصةديا مع دول األصدقة 

تلبيالالالالالا للالالالالالدعود التالالالالالي وجنالالالالالا إلالالالالالى سالالالالاليةدتا مالالالالال  قبالالالالالل السالالالالال ةرد البري ةنيالالالالالاد زار نةئالالالالالب  /موقالالالالالع مجلالالالالالس النالالالالالواب 

رئالالالالاليس مجلالالالالالس النالالالالالواب ال راقالالالالالي د.مالالالالالةخاوا  عبالالالالالدا أ مالالالالالالد مقالالالالالر السالالالالال ةرد البري ةنيالالالالالا فالالالالالي ال ةصالالالالالما ب الالالالالالداد 

الممل الالالالالا المت الالالالالدد لالالالالالدل ال الالالالالرا  السالالالالالي د مالالالالالةرل براسالالالالاليو  ريتمةردسالالالالالو  مالالالالالع  الالالالالةق  و الالالالالة  فالالالالالي إسالالالالالتقبةلا سالالالالال ير 

السالالالالالالال ةردد و ةنالالالالالالالا الالالالالالالالدعود علالالالالالالالى مالالالالالالالرل البةرونالالالالالالالا إيمالالالالالالالة ني لسالالالالالالالو  رئيسالالالالالالالا مجلالالالالالالالس األعمالالالالالالالةل ال راقالالالالالالالي 

البري الالالالالالالةني وب  الالالالالالالور عالالالالالالالدد مالالالالالالال  رجالالالالالالالةل األعمالالالالالالالةلد وجالالالالالالالرل أ الالالالالالالرال ال الالالالالالالدي  عالالالالالالال  األو الالالالالالالة  السيةسالالالالالالاليا 

جلالالالالالس النالالالالالواب فالالالالالي دورتالالالالالا ال ةليالالالالالاد ف الالالالالال  عالالالالال  أرميالالالالالا إسالالالالالتمرار واألمنيالالالالالا علالالالالالى السالالالالالة ا ال راقيالالالالالا وعمالالالالالل م

التنسالالالالالالاليق والت الالالالالالالةو  بالالالالالالالي  ال الالالالالالالرا  وبري ةنيالالالالالالالة مالالالالالالال  أجالالالالالالالل تو يالالالالالالالد ال القالالالالالالالةا المنةئيالالالالالالالا بمالالالالالالالة تخالالالالالالالد  المصالالالالالالالةلة 

ال الالالالالالرا  يت لالالالالالالع لت زيالالالالالالز “الممالالالالالالتر ا للبلالالالالالالدي  الصالالالالالالديقي د وفالالالالالالي سالالالالالالية   ديمالالالالالالا أمالالالالالالةر نةئالالالالالالب الالالالالالالرئيس إلالالالالالالى أ  

ديا مالالالالالالع دول األصالالالالالالدقة د سالالالالالاليمة رنالالالالالالةل مر لالالالالالالا جديالالالالالالدد مالالالالالال  إعالالالالالالةدد لليالالالالالالةا الت الالالالالالةو  وعقالالالالالالد مالالالالالالرا ةا إقتصالالالالالالة

اإلعمالالالالالالةر واإلزدرالالالالالالةر وتن يالالالالالال  ممالالالالالالةريع إسالالالالالالتراتيجيا فالالالالالالي جميالالالالالالع م ةفظالالالالالالةا ال الالالالالالرا  ممالالالالالالة يت لالالالالالالب بءسالالالالالالتمرار 

 ”.التنسيق مع مر ةئنة

 

 اثقتصةد النيةبيا: ت رل نيةبي عةجل تجة  ال  وما ل ل مسنلا ارت ة  الدوثر

 

اثقتصالالالالالةد النيةبيالالالالالاد اليالالالالالو  اثرب الالالالالة د عالالالالال  ت الالالالالرل نيالالالالالةبي عةجالالالالالل تجالالالالالة  ال  ومالالالالالا  او الالالالال ا لجنالالالالالا /ال الالالالالراا نيالالالالالوز

  ل ل مسنلا ارت ة  اس ةر صرل الدوثر والتي ان  سا  ميرا على الواقع الم ةمي للموا ني

وقالالالالالةل  الالالالالةظ  ال يالالالالالة  ع الالالالالو لجنالالالالالا اثقتصالالالالالةد النيةبيالالالالالا لالالالالالا  ال الالالالالراا نيالالالالالوز د ا  لرنةلالالالالالل ت الالالالالرل نيالالالالالةبي عةجالالالالالل 

مسالالالالالنلا ارت الالالالالة  اسالالالالال ةر صالالالالالرل الالالالالالدوثر والتالالالالالي ان  سالالالالالا  ميالالالالالرا علالالالالالى الواقالالالالالع الم ةمالالالالالي تجالالالالالة  ال  ومالالالالالا ل الالالالالل 

للمالالالالالالوا ني لد مبينالالالالالالالة ا  لا لالالالالالالالب السالالالالالاللع مسالالالالالالالتوردد بةلالالالالالالالدوثر بسالالالالالالالبب  الالالالالال ل السيةسالالالالالالالا اثقتصالالالالالالالةديا وان تالالالالالالالة  

 ال دود امة  السلع والب ةئع م  الخةرا على عةلر   م  قدرد البلد على تصني نة في الداخلل.

 السيةسا اثقتصةديا  ةنا اسةس ارت ة  اس ةر الصرلل.وتةبعد ا  ل  ل 
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 : ثتوجد خالفةا سيةسيا  ول مسودد الموازنا النةئب سجةد سةل 

 

ع الالالالالو اللجنالالالالالا المةليالالالالالا النيةبيالالالالالا سالالالالالجةد سالالالالالةل  اليالالالالالو  اثرب الالالالالة د ا  مسالالالالالودد ممالالالالالرو  قالالالالالةنو  ا الالالالالد  ال نالالالالالد نيالالالالالوز/

 توجد خالفةا سيةسيا او رف  مسبق بمنننة .ث ” الموازنا مةزال لدل ال  وما مميرا إلى أنا 

د أ  الجميالالالالالع فالالالالالي انتظالالالالالةر وصالالالالالول مسالالالالالودد ممالالالالالرو  قالالالالالةنو  موازنالالالالالا ”ال نالالالالالد نيالالالالالوز”وقالالالالالةل سالالالالالةل  فالالالالالي  الالالالالدي  لالالالالالا

 “.م  ال  وما إلى مجلس النواب د مبينة استمرار ال  وما بءعداد فقراا الموازنا  2023

د ثفتالالالالالالالة إلالالالالالالالى أ  “ةنو  الموازنالالالالالالالا ث توجالالالالالالالد خالفالالالالالالالةا سيةسالالالالالالاليا  الالالالالالالول مسالالالالالالالودد ممالالالالالالالرو  قالالالالالالال” وأ الالالالالالالةل أنالالالالالالالا 

 ”.الجميع ينتظر قدو  ممرو  الموازنا الى البرلمة  ب د تصويا ال  وما عليا

 

 : رنةل ر با جديا بتن ي  ممةريع البنى الت تيا بةلم ةفظةاالنةئب م مة خليل

م ةفظالالالالالالا عالالالالالالدَّا لجنالالالالالالا الخالالالالالالدمةا واإلعمالالالالالالةر فالالالالالالي مجلالالالالالالس النالالالالالالوابد اليالالالالالالو  األرب الالالالالالة د الديوانيالالالالالالا  ال نالالالالالالد نيالالالالالالوز/

من وبالالالالالالا فالالالالالالي الخالالالالالالدمةاد وفيمالالالالالالة أعلنالالالالالالا التوجالالالالالالا ثست الالالالالالةفا م الالالالالالةفظ الديوانيالالالالالالاد أ الالالالالالدا وجالالالالالالود ر بالالالالالالا جديالالالالالالا 

 بتن ي  ممةريع البنى الت تيا بةلم ةفظةا وإنجةز الممةريع المتل ئا.

رئالالالالاليس الالالالالالوزرا  خ مالالالالالية  السالالالالالودانيد ألالالالالالز  ن سالالالالالا فالالالالالي البرنالالالالالةم  “وقالالالالالةل رئالالالالاليس اللجنالالالالالاد م مالالالالالة خليالالالالاللد إ  

د ثفتالالالالالالة  إلالالالالالالى ”مجلالالالالالالس النالالالالالالواب وأمالالالالالالة  المالالالالالال ب ال راقالالالالالاليد أ  ت الالالالالالو    ومتالالالالالالا   ومالالالالالالا خالالالالالالدمةا ال  الالالالالومي أمالالالالالالة 

اللجنالالالالالالا عالالالالالالدا م ةفظالالالالالالا الديوانيالالالالالالا ب الالالالالالد زيةرتنالالالالالالة م ةفظالالالالالالا من وبالالالالالالا فالالالالالالي الخالالالالالالدمةاد وت تالالالالالالةا إلالالالالالالى وق الالالالالالا “أ  

 ”.ودع د ف ال  ع  بقيا الم ةفظةا

ريع البنالالالالالالى الت تيالالالالالالا فالالالالالالي لجنالالالالالالا الخالالالالالالدمةا واإلعمالالالالالالةر لالالالالالالدينة ر بالالالالالالا جديالالالالالالا بتن يالالالالالال  ممالالالالالالة“وأ الالالالالالةل خليالالالالالاللد أ  

رنالالالالالةل “د ممالالالالاليرا  إلالالالالالى أ  ”الم ةفظالالالالالةاد وإنجالالالالالةز الممالالالالالةريع المتل ئالالالالالا لي الالالالالو  رنالالالالالةل تقالالالالالد  فالالالالالي ال مالالالالالل الخالالالالالدمي

توجنالالالالالة  بةست الالالالالةفا الم الالالالالةفظد و ةلبنالالالالالة أ  يالالالالالدو  خالالالالالالل قدومالالالالالا إلالالالالالى ب الالالالالداد  لبالالالالالةا الم ةفظالالالالالا مالالالالال  الممالالالالالةريع 

 ”.الخدميا
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ل ةمالالالالالالا اثت ةديالالالالالالا للسالالالالالالنا المةليالالالالالالاد ويم ننالالالالالالة مالالالالالالع مقبلالالالالالالو  علالالالالالالى إقالالالالالالرار قالالالالالالةنو  الموازنالالالالالالا ا“وتالالالالالالةبع خليالالالالالالل: 

 ”.أع ة  مجلس النواب أ  ن م  م ةليب الم ةفظا المن وبا في الخدمةا وبقيا الم ةفظةا

سالالالالالالالنقو  بواجبنالالالالالالالة فالالالالالالالي التمالالالالالالالريع والرقةبالالالالالالالا والزيالالالالالالالةراا الميدانيالالالالالالالا لل مالالالالالالالل علالالالالالالالى وصالالالالالالالول م ةلالالالالالالالب “وأ مالالالالالالالل: 

 ”.ة  ال راقياألرةلي في الديوانيا وبقيا الم ةفظةا إلى قبا البرلم

 

 

 

  تلا برلمةنيا: ث توجد  لول ج ريا للسي رد على ارت ة  س ر الدوثر مقةبل الدينةر ال راقي

اعتبالالالالالالالرا  تلالالالالالالالا لإمتالالالالالالالدادل البرلمةنيالالالالالالالاد يالالالالالالالو  األرب الالالالالالالة د اإلجالالالالالالالرا اا التالالالالالالالي اتخالالالالالالال تنة ال  ومالالالالالالالا  مالالالالالالال ق نيالالالالالالالوز/

اثت ةديالالالالالا لل الالالالالد مالالالالال  ارت الالالالالة  سالالالالال ر صالالالالالرل الالالالالالدوثر مقةبالالالالالل الالالالالالدينةر ال راقالالالالالي أننالالالالالة ليسالالالالالا ج ريالالالالالا.وقةل النةئالالالالالب 

عالالالالال  ال تلالالالالالا  يالالالالالدر السالالالالالالمي خالالالالالالل مالالالالال تمر صالالالالال  ي عقالالالالالد  بمبنالالالالالى البرلمالالالالالة  بممالالالالالةر ا نالالالالالواب امتالالالالالداد و  الالالالالر  

راسالالالالالل و ةلالالالالالا مالالالالال ق نيالالالالالوزد انالالالالالا بسالالالالالبب التالالالالالداعيةا ال ةصالالالالاللا نتيجالالالالالا عالالالالالد  إسالالالالالتقرار سالالالالال ر صالالالالالرل الالالالالالدوثر م

نةئبالالالالالة ب قالالالالالد جلسالالالالالا اسالالالالالتمنةئيا  80مقةبالالالالالل الالالالالالدينةر ال راقالالالالاليد وب الالالالالد عالالالالالدد اجالالالالالرا اا اتخالالالالال ا مالالالالال  قبالالالالالل أ مالالالالالر مالالالالال  

لمنةقمالالالالالالالالا سالالالالالالالال ر صالالالالالالالالرل الالالالالالالالالدوثرد اث ا  رئةسالالالالالالالالا البرلمالالالالالالالالة  لالالالالالالالال  تسالالالالالالالالتجب لل لب.وأ الالالالالالالالةل لاليالالالالالالالالو  نقالالالالالالالالل 

  أمالالالالالالة  م ةلالالالالالالب الجمالالالالالالةريرد وعالالالالالالد  وجالالالالالالود  لالالالالالالول ج ريالالالالالالا للسالالالالالالي رد علالالالالالالى سالالالالالال ر صالالالالالالرل الالالالالالالدوثرد صالالالالالالةمتي

م  الالالالالالدا تالالالالالالنمير ارت الالالالالالة  ارت الالالالالالة  أسالالالالالال ةر السالالالالالاللع والب الالالالالالةئع امالالالالالالر سالالالالالاللبة علالالالالالالى مالالالالالالرائة المجتمالالالالالالع ال راقي.و ةلالالالالالالب 

السالالالالالالالمي ال  ومالالالالالالا اثت ةديالالالالالالا بالالالالالالءجرا اا فوريالالالالالالا و ةسالالالالالالما للسالالالالالالي رد علالالالالالالى سالالالالالال ر الصالالالالالالرل الدوثر.ويمالالالالالالند 

 2022وثر األمري الالالالالالالي مقةبالالالالالالالل الالالالالالالالدينةر ال راقالالالالالالالي منالالالالالالال  مالالالالالالالنر تمالالالالالالالري  المالالالالالالالةني/ نالالالالالالالوفمبر سالالالالالالال ر صالالالالالالالرل الالالالالالالالد

ألالالالالالل دينالالالالالةر ل الالالالالل  165ارت ةعالالالالالة  تالالالالالدريجية  ليصالالالالالل ألعلالالالالالى مسالالالالالتويةتا خالالالالالالل األيالالالالالة  األخيالالالالالرد  يالالالالال  تخ الالالالالى  الالالالالةجز 

دوثر.وأقالالالالالالر مجلالالالالالالس اث تيالالالالالالة ي اثت الالالالالالةد  )البنالالالالالالل المر الالالالالالز  األمري الالالالالالي(  الالالالالالواب  أ مالالالالالالر صالالالالالالراما علالالالالالالى  100

لدوليالالالالالالالالالا بةلالالالالالالالالالدوثر للبنالالالالالالالالالول التجةريالالالالالالالالا ال راقيالالالالالالالالالا فالالالالالالالالالي مالالالالالالالالالنر تمالالالالالالالالري  المالالالالالالالالالةني مالالالالالالالالال  ال الالالالالالالالالة  الم الالالالالالالالةمالا ا

.وتنالالالالالدل الخ الالالالالالود إلالالالالالالى وقالالالالالالل تالالالالالالدفق الالالالالالالدوثراا بمالالالالال ل  يالالالالالالر ممالالالالالالرو  إلالالالالالالى إيالالالالالالرا  وممةرسالالالالالالا المزيالالالالالالد 2022

مالالالالال  ال الالالالال   إلالالالالالى جةنالالالالالب ال قوبالالالالالةا األمري يالالالالالا الم رو الالالالالا علالالالالالى برنالالالالالةم   نالالالالالرا  النالالالالالوو  ونزاعالالالالالةا أخالالالالالرلد 

  صول على الدوثراا.ممة يص ب على  نرا  ال

 النةئب مص  ى سند ي ل   سب الدعول المقةما  د مجلس الوزرا  بت ول األموال إلقلي 

  وردستة 

أعلالالالالال  ع الالالالالو مجلالالالالالس النالالالالالواب ال راقالالالالالي مصالالالالال  ى جبالالالالالةر سالالالالالندد يالالالالالو  األرب الالالالالة د  سالالالالالب الالالالالالدعول  مالالالالال ق نيالالالالالوز/

ل إلالالالالالى إقلالالالالالي   وردسالالالالالتة  الق الالالالالةئيا التالالالالالي أقةمنالالالالالة  الالالالالد مجلالالالالالس الالالالالالوزرا  اثت الالالالالةد  والمت لقالالالالالا بت ويالالالالالل األمالالالالالوا

بنالالالالالالدل تمويالالالالالالل الرواتالالالالالالب المالالالالالالنريا للمالالالالالالوظ ي  وال الالالالالالةملي  فالالالالالالي الق الالالالالالة  ال الالالالالالة  رنةل.وقالالالالالالةل سالالالالالالند فالالالالالالي مالالالالالال تمر 

صالالالالال  ي عقالالالالالد  اليالالالالالو د إ  لالم  مالالالالالا اثت ةديالالالالالا ال ليالالالالالة )أعلالالالالالى سالالالالالل ا ق الالالالالةئيا فالالالالالي الالالالالالبالد( قالالالالالررا إل الالالالالة   الالالالالل 

و  وخالفالالالالالالة للدسالالالالالالتور بنالالالالالالة  علالالالالالالى القالالالالالالراراا الخةصالالالالالالا بت ويالالالالالالل األمالالالالالالوال إلالالالالالالى اقلالالالالالالي   وردسالالالالالالتة  خالفالالالالالالة للقالالالالالالةن

الالالالالالالدعول التالالالالالالي أقةمنالالالالالالة فالالالالالالي رالالالالالال ا الصددل.وأ الالالالالالةل أ  قالالالالالالرار الم  مالالالالالالا اثت ةديالالالالالالا سالالالالالالي و  م يالالالالالالةرا د ومرج الالالالالالة  
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قةنونيالالالالالالة  لجميالالالالالالع ال  ومالالالالالالةا الال قالالالالالالا ومالالالالالال   الالالالالالمننة ال  ومالالالالالالا ال ةليالالالالالالا فالالالالالالي عالالالالالالد  دسالالالالالالتوريا ت ويالالالالالالل األمالالالالالالوال 

ف نالالالالالة رالالالالالو واننالالالالالة ت للالالالالالا بةلنجالالالالالة  وقالالالالالد إلالالالالالى اإلقلالالالالالي د م  الالالالالدا أ  رالالالالال   الالالالالالدعول جالالالالالة ا بنالالالالالة   علالالالالالى مالالالالال ول ر

 سالالالالالبنة.في   الالالالالو   لالالالالالل قةلالالالالالا الم  مالالالالالا اثت ةديالالالالالا ال ليالالالالالة فالالالالالي بيالالالالالة  بصالالالالالدد القالالالالالرارد إننالالالالالة قالالالالالررا ال  الالالالال  ب الالالالالد  

( 226و ) 15/6/2021( فالالالالالالالالي 194صالالالالالالالال ا القالالالالالالالالراراا الصالالالالالالالالةدرد مالالالالالالالال  قبالالالالالالالالل مجلالالالالالالالالس الالالالالالالالالوزرا  المرقمالالالالالالالالا ))

( فالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالي 401و ) 22/9/2021( فالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالي 335و ) 3/8/2021( فالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالي 257و) 6/7/2021فالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالي 

(   مالالالالالالالالالة  بةتالالالالالالالالالة  وملزمالالالالالالالالالة  للسالالالالالالالالالل ةا  ةفالالالالالالالالالا اسالالالالالالالالالتنةدا  الالالالالالالالالالى أ  الالالالالالالالالة  11/1/2022( فالالالالالالالالالي 8و ) 2/11/2021

/ مةنيالالالالالالالة ( 5/ مةلمالالالالالالالة  و4والمالالالالالالالةدتي  ) 2005( مالالالالالالال  دسالالالالالالالتور جمنوريالالالالالالالا ال الالالالالالالرا  ل الالالالالالالة  94/ مةلمالالالالالالالة  و93المالالالالالالالةدتي  )

( لسالالالالالالالالنا 25الم الالالالالالالالدل بةلقالالالالالالالالةنو  رقالالالالالالالال  ) 2005( لسالالالالالالالالنا 30مالالالالالالالال  قالالالالالالالالةنو  الم  مالالالالالالالالا اثت ةديالالالالالالالالا ال ليالالالالالالالالة رقالالالالالالالال  )

 وأفن  علنة  . 2021

 

 

 ي مل ت ر  ال  وما ل  و ةا خةرجيا النةئب صةل يلن   اثسبةب.. 

 مالالالالالالل النةئالالالالالالب عالالالالالال  ت الالالالالالةلل ال الالالالالالتة رفيالالالالالالق الصالالالالالالةل يد األرب الالالالالالة د عالالالالالال  ت الالالالالالر   و ةلالالالالالالا الم لومالالالالالالا اإلخبةريالالالالالالا/

ال  ومالالالالالالا   ومالالالالالالا خ مالالالالالالية  السالالالالالالوادني الالالالالالالى  الالالالالال و ةا  بيالالالالالالرد فالالالالالالي ال ديالالالالالالد مالالالالالال  المل الالالالالالةاد فيمالالالالالالة ا الالالالالالد ا  

 مة يا ب تة وم ةلجا جميع المل ةا التي ت    بنة جنةا داخليا ودوليا.

وقالالالالالةل الصالالالالالةل ي فالالالالالي  الالالالالدي  لو ةلالالالالالا /الم لومالالالالالا/ إ  ل  ومالالالالالا السالالالالالوداني تت الالالالالر  الالالالالالى  الالالالال و ةا  بيالالالالالرد مالالالالال  

جنالالالالالةا داخليالالالالالا ودوليالالالالالا تسالالالالال ى إلسالالالالالقة نة بالالالالالةلر   مالالالالال  مالالالالالرور امالالالالالنر قليلالالالالالا علالالالالالى تسالالالالاللمنة السالالالالالل الد ممالالالالاليرا 

لال  ومالالالالالالا ستسالالالالالالتمر فالالالالالالي فالالالالالالتة جميالالالالالالع المل الالالالالالةا ال ةلقالالالالالالا جالالالالالالرا  سيةسالالالالالالا   ومالالالالالالا تصالالالالالالريل اثعمالالالالالالةل الالالالالالالى ا  

السالالالالالالةبقال.واردلد ا  لالمل الالالالالالةا التالالالالالالي تم الالالالالالي ال  ومالالالالالالا فالالالالالالي فت نالالالالالالة مالالالالالال  اجالالالالالالل إيجالالالالالالةد ال لالالالالالالول وم ةسالالالالالالبا 

المقصالالالالالالري  سالالالالالالتم ننة مالالالالالال  الوصالالالالالالول الالالالالالالى النجالالالالالالة  خالالالالالالالل فتالالالالالالرد قيةسالالالالالاليا بالالالالالالةلر   مالالالالالال  ت الالالالالالةق  ال ديالالالالالالد مالالالالالال  

  لجميالالالالالالالع القالالالالالالالراراا التالالالالالالالي اتخالالالالالالال تنة   ومالالالالالالالا السالالالالالالالوداني جالالالالالالالة ا نتيجالالالالالالالا لدراسالالالالالالالا جميالالالالالالالع المل ةال.وتالالالالالالالةبعد ا

الق الالالالالالالةية ال ةلقالالالالالالالالد ثفتالالالالالالالة الالالالالالالالى ا  لرنةلالالالالالالالل ت ةت الالالالالالالة  وإرادد مالالالالالالال  جميالالالالالالالع ال تالالالالالالالل السيةسالالالالالالاليا لمواجنالالالالالالالا جميالالالالالالالع 

 ال  و ةا والت ديةا التي تواجا ال  وما في الداخل او م  الخةرال.

 

 ا تس ى إلسقة  ال  ومات مل ع  اجنداا خةرجي النةئبا ال جري

ع الالالالالالالو مجلالالالالالالالس النالالالالالالالوابد سالالالالالالالنيلا ال جالالالالالالالريد اليالالالالالالالو  األرب الالالالالالالة د وجالالالالالالالود ا الالالالالالالدا  و ةلالالالالالالالا الم لومالالالالالالالا اإلخبةريالالالالالالالا/

اجنالالالالالداا خةرجيالالالالالا تسالالالالال ى إلسالالالالالقة  ال  ومالالالالالا عبالالالالالر ملالالالالالل اثقتصالالالالالةدد فيمالالالالالة عالالالالالدا وق الالالالالا ال  ومالالالالالا بوجالالالالالا مةفيالالالالالةا 

 الدوثر خ ود لجريئال.

  لاإلجالالالالالالرا اا ال  وميالالالالالالا األخيالالالالالالرد فالالالالالالي مسالالالالالالةلا خ الالالالالال  وقةلالالالالالالا ال جالالالالالالري فالالالالالالي  الالالالالالدي  لو ةلالالالالالالا / الم لومالالالالالالا /د إ

 الدوثر  ةنا إيجةبيالد م تبرد لوق ا السوداني بوجا مةفيةا الدوثر مجةعا وجريئال.
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وأ الالالالالالةفاد أ  لفتالالالالالالرد م الالالالالالةفظ البنالالالالالالل المر الالالالالالز  السالالالالالالةبق مالالالالالال  أسالالالالالالوأ ال تالالالالالالراا والسيةسالالالالالالا التالالالالالالي اتب نالالالالالالة ب يالالالالالالدد 

   م  اليو  األول م  تسنما المنصبل.ع  القةنو لد مبينا أ  األخير لامبا انا  ير   و

وأو الالالالال ا ع الالالالالالو مجلالالالالالالس النالالالالالالوابد أ  لارت الالالالالالة  أسالالالالالال ةر الالالالالالدوثر عمليالالالالالالا منظمالالالالالالا وجالالالالالالة ا مالالالالالال  أجالالالالالالل إسالالالالالالقة  

  ومالالالالالا السالالالالالودانيلد م  الالالالالدد لوجالالالالالود أجنالالالالالداا خةرجيالالالالالا تسالالالالال ى إلسالالالالالقة  ال  ومالالالالالا  مالالالالالة تالالالالال  مالالالالالع   ومالالالالالا عبالالالالالد 

بالالالالالالد المنالالالالالالد  وثبالالالالالالد مالالالالالال  مالالالالالالنة المنالالالالالالد ل.وبينا ال جالالالالالالري: للالالالالالال  نسالالالالالالمة بت الالالالالالرار سالالالالالالينةريو   ومالالالالالالا عالالالالالالةدل ع

السالالالالالالوداني فرصالالالالالالا ل ل لالالالالالالا أزمالالالالالالا أسالالالالالال ةر الصالالالالالالرلل.و ة  رئالالالالالاليس الالالالالالالوزرا  خ مالالالالالالية  السالالالالالالوداني قالالالالالالد اصالالالالالالدر 

فالالالالالي وقالالالالالا سالالالالالةبقد قالالالالالراراا جديالالالالالدد للسالالالالالي رد علالالالالالى ارت الالالالالة  سالالالالال ر صالالالالالرل الالالالالالدوثر مالالالالال   الالالالالمننة إقةلالالالالالا م الالالالالةفظ 

   بةلو ةلا.البنل المر ز  مص  ى  ةلب وت ليل علي م س  ال ال  بءدارد البنل المر ز

 

 

 

 

 

 : إل ة  م ةتب الم تمي  اسن  بالسرقا القر لالنةئبا الدايني

اعتبالالالالالالرا ع الالالالالالو مجلالالالالالالس النالالالالالالواب نةرالالالالالالدد الالالالالالالدايني د األرب الالالالالالة د ا  إل الالالالالالة  م ةتالالالالالالب و ةلالالالالالالا الم لومالالالالالالا اإلخبةريالالالالالالا/ 

الم تمالالالالالالي  ال مالالالالالالوميي  خ الالالالالالود خة ئالالالالالالا واننالالالالالالة السالالالالالالبب فالالالالالالي  صالالالالالالول لسالالالالالالرقا القالالالالالالر لد فيمالالالالالالة أمالالالالالالةرا إلالالالالالالى أ  

  ال سةد اتس ا بءل ة  م ةتب الم تمي  .دائرد 

وقةلالالالالالالا الالالالالالالدايني فالالالالالالي تصالالالالالالرية لالالالالالالا/الم لوما/د إ  لإل الالالالالالة  م ةتالالالالالالب الم تمالالالالالالي  ال مالالالالالالوميي  اسالالالالالالن  بزيالالالالالالةدد ال سالالالالالالةد 

 مالالالالالة  الالالالالد  فالالالالالي صالالالالال قا القالالالالالر  لد مبينالالالالالا أ  لرنةلالالالالالل ت ر الالالالالةا وم ةلبالالالالالةا نيةبيالالالالالا الالالالالالى اعالالالالالةدد النظالالالالالر بءرجالالالالالة  

  لمتةب الالالالالالالالالالالالا وال الالالالالالالالالالالالد مالالالالالالالالالالالال  ال سالالالالالالالالالالالالةد ل. م ةتالالالالالالالالالالالالب الم تمالالالالالالالالالالالالي  فالالالالالالالالالالالالي جميالالالالالالالالالالالالع الالالالالالالالالالالالالوزاراا والنيئالالالالالالالالالالالالةا

وأ الالالالالالالةفاد ا  لإل الالالالالالالالة  م ةتالالالالالالالب الم تمالالالالالالالالي  خ الالالالالالالالود خة ئالالالالالالالا تت ملنالالالالالالالالة ال  ومالالالالالالالا السالالالالالالالالةبقا د وأو الالالالالالالال ا أ  ل 

  إل ة رالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة اسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالن  بزيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالةدد ال سالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالةد دو  م ةسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالبا ل.

و الالالالالة  النةئالالالالالب عالالالالال  ائالالالالالتالل دولالالالالالا القالالالالالةنو  خ سالالالالال دو  أ الالالالالد فالالالالالي  الالالالالدي  سالالالالالةبق لو ةلالالالالالا / الم لومالالالالالا/ ا  رنةلالالالالالل 

اخليالالالالالالا ث تستسالالالالالاليا فالالالالالالتة مل الالالالالالةا ال سالالالالالالةد وال مالالالالالالل عالالالالالال  المتالالالالالالور ي  فيالالالالالالاد ث تالالالالالالدع  ملالالالالالالل  تالالالالالالل سيةسالالالالالاليا د

  استرداد اثموال التي تما سرقتنة في سرقا القر  وال مل ع  الص قةا اثخرلل.
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 رئيس الجمنوريا ي  د على ا  ي و  ال را   لقا الوصل بي  الخلي  وأوروبة

الجمنوريالالالالالالا عبالالالالالالد الل يالالالالالالل رمالالالالالاليدد اليالالالالالالو  األرب الالالالالالة د خالالالالالالالل اسالالالالالالتقبةلا د وزيالالالالالالر أ الالالالالالد رئالالالالالاليس  السالالالالالالومريا نيالالالالالالوز/

الدولالالالالالالالا فالالالالالالالالي وزارد الخةرجيالالالالالالالالا األلمةنيالالالالالالالا توبيالالالالالالالالةس لينالالالالالالالالدنرد ورئالالالالالالالاليس قسالالالالالالال  ال القالالالالالالالالةا المنةئيالالالالالالالالا وال القالالالالالالالالةا 

 األوروبيا مع ال را  السيد ستي ة  منيلد على ا  ي و  ال را   لقا الوصل بي  الخلي  وأوروبة.

عالمالالالالالالي لرئةسالالالالالالا الجمنوريالالالالالالا فالالالالالالي بيالالالالالالة  ورد لالالالالالالا السالالالالالالومريا نيالالالالالالوزد انالالالالالالا اسالالالالالالتقبل رئالالالالالاليس وقالالالالالالةل الم تالالالالالالب اإل

د فالالالالالالي قصالالالالالالر ب الالالالالالدادد وزيالالالالالالر الدولالالالالالالا فالالالالالالي وزارد الخةرجيالالالالالالا األلمةنيالالالالالالا د الل يالالالالالالل جمالالالالالالةل رمالالالالالاليدعبالالالالالال الجمنوريالالالالالالا

ةلسالالالالالاليد سالالالالالالتي ة  ال راق نةئيالالالالالالا وال القالالالالالالةا األوروبيالالالالالالا مالالالالالالعد ورئالالالالالاليس قسالالالالالال  ال القالالالالالالةا المتوبيالالالالالالةس لينالالالالالالدنر السالالالالالاليد

منيلل.وأ الالالالالالالةل انالالالالالالالا لجالالالالالالالرلد خالالالالالالالالل اللقالالالالالالالة د ب الالالالالالال  ال القالالالالالالالةا ال راقيالالالالالالالا األلمةنيالالالالالالالا الممالالالالالالالتر اد  يالالالالالالال  أ الالالالالالالد 

 الالالالالالالوير ال القالالالالالالالةا المنةئيالالالالالالالا التالالالالالالالي تجمالالالالالالالع البلالالالالالالالدي  فالالالالالالالي ال ديالالالالالالالد مالالالالالالال  فخةمالالالالالالالا رئالالالالالالاليس الجمنوريالالالالالالالا  الالالالالالالرورد ت

المجالالالالالالةثا األسةسالالالالالاليا سالالالالالاليمة اثقتصالالالالالالةديا والمقةفيالالالالالالالد ممالالالالالاليرا إلالالالالالالى ل الالالالالالرورد تنميالالالالالالا أواصالالالالالالر ال القالالالالالالةا وبمالالالالالالة 

يخالالالالالالالد  مصالالالالالالالةلة البلالالالالالالالدي  والم بي ل.وأمالالالالالالالةر الم تالالالالالالالب اإلعالمالالالالالالالي الالالالالالالالى ا  ل رئالالالالالالاليس الجمنوريالالالالالالالا أ الالالالالالالد علالالالالالالالى 

األمالالالالال  فالالالالالي المر لالالالالالا المقبلالالالالالاد  مالالالالالة نسالالالالال ى إلالالالالالى بنالالالالالة  عالقالالالالالةا مت الالالالالورد  الالالالالرورد الم ةفظالالالالالا علالالالالالى اثسالالالالالتقرار و

مالالالالالالع دول الجالالالالالالوارلد مبينالالالالالالة  أ  لال  ومالالالالالالا ال ةليالالالالالالا لالالالالالالدينة برنالالالالالالةم  وزار  ي الالالالالالع فالالالالالالي سالالالالالالل  أولويةتالالالالالالا اثرتقالالالالالالة  

بةلخالالالالالالالدمةا المقدمالالالالالالالا للمالالالالالالالوا ني د  مالالالالالالالة رنالالالالالالالةل خ الالالالالالال  علالالالالالالالى المالالالالالالالدل الب يالالالالالالالد للبالالالالالالالد  بةلممالالالالالالالةريع اثسالالالالالالالتراتيجيا 

 لقالالالالالا  ال الالالالالرا  ل مينالالالالالة  ال الالالالالةو ال بيالالالالالر والمرافالالالالالق األخالالالالالرل ممالالالالالل سالالالالال ل ال ديالالالالالد لي الالالالالو  الالالالالةلن   وال الالالالالةزد وإ مالالالالالة

إلالالالالالالى لالو الالالالالالع فالالالالالالي  عبالالالالالالد الل يالالالالالالل جمالالالالالالةل رمالالالالالاليد الوصالالالالالالل بالالالالالالي  الخلالالالالالالي  والالالالالالالدول األوروبيالالالالالالال.وت ر  الالالالالالالرئيس

د مبينالالالالالالة وجالالالالالالود أعالالالالالالداد  بيالالالالالالرد مالالالالالال  النالالالالالالةز ي د ون مالالالالالالل علالالالالالالى  سالالالالالال  ملالالالالالالل النالالالالالالةز ي  بصالالالالالالورد سالالالالالالنجةر مدينالالالالالالا

 ننةئيالالالالالالالا بءعالالالالالالالةدتن  إلالالالالالالالى منالالالالالالالة ق منةسالالالالالالالبا ب الالالالالالالد تنيئالالالالالالالا األجالالالالالالالوا  المالئمالالالالالالالا لنالالالالالالال  مالالالالالالال  خالالالالالالالدمةا وأمالالالالالالال ل.

 

https://www.alsumaria.tv/Entity/2397249173/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%81%20%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/2795632134/%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%B3%20%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%AF%D9%86%D8%B1/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/2397249173/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%81%20%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/133666/%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1/ar/
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وأمالالالالالةر إلالالالالالى أ  لال القالالالالالا بالالالالالي  ال  ومالالالالالا اثت ةديالالالالالا وإقلالالالالالي   ردسالالالالالتة   بي يالالالالالا ورنالالالالالةل زيالالالالالةراا منتظمالالالالالا بالالالالالي  

جالالالالالةنبي   يالالالالال  سالالالالاليت   الالالالالل المسالالالالالةئل ال ةلقالالالالالا وفالالالالالق للدسالالالالالتور والقالالالالالةنو   الالالالال لل مالالالالال  الم مالالالالالل إقالالالالالرار قالالالالالةنو  الالالالالالن   ال

وال ةزل.وت الالالالالالد  الالالالالالالرئيس عالالالالالال  لال القالالالالالالةا الجيالالالالالالدد لل الالالالالالرا  مالالالالالالع الالالالالالالدول ال ربيالالالالالالا والجالالالالالالوارلد مبينالالالالالالة  أ  رنالالالالالالةل 

دور  ال بي الالالالالالالالي فالالالالالالالالي المن قالالالالالالالالال.م  جةنبالالالالالالالالاد أ الالالالالالالالد  ال الالالالالالالالرا  ت ةونالالالالالالالالة مالالالالالالالالع الالالالالالالالالدول اإلقليميالالالالالالالالا ل الالالالالالالالي ينخالالالالالالالال 

وسالالالالالالالما موا نيالالالالالالاد والت ل الالالالالالع ن الالالالالالو  ال الالالالالالرا  لالتالالالالالالزا  ألمةنيالالالالالالة بالالالالالالدع  أمالالالالالال  واسالالالالالالتقرار لينالالالالالالدنرتوبيالالالالالالةس  السالالالالالاليد

إلالالالالالالى دور   ال الالالالالالرا  فالالالالالالي مختلالالالالالالل المجالالالالالالةثاد ودعالالالالالال  عالالالالالالودد ال الالالالالالرا  ت زيالالالالالالز أواصالالالالالالر ال القالالالالالالةا الممالالالالالالتر ا مالالالالالالع

وإعةدد سالالالالالالالنجةر مدينالالالالالالالا المنالالالالالالال  فالالالالالالالي المن قالالالالالالالا وال الالالالالالالةل لد ممالالالالالالاليرا إلالالالالالالالى أ  لبالالالالالالالالد  تالالالالالالالدع  الجنالالالالالالالود إلعمالالالالالالالةر

 النةز ي ل.

 

 

 

 السوداني: ل  ندع  أ  فال  ث يستخد  التقنيةا الزراعيا ال ديما الموس  المقبل

اليالالالالالالو  األرب الالالالالالة د تمالالالالالال يل لجالالالالالالة   أعلالالالالالال  رئالالالالالاليس مجلالالالالالالس الالالالالالالوزرا  خ مالالالالالالية  السالالالالالالودانيد/السالالالالالالومريا نيالالالالالالوز 

منةئيالالالالالا مالالالالالع عقالالالالالةراا الدولالالالالالا لتالالالالال ليل الم وقالالالالالةا أمالالالالالة  المسالالالالالتممري د فيمالالالالالة أمالالالالالةر الالالالالالى أ  ال  ومالالالالالا لالالالالال  تالالالالالدع  

و  الالالالالالر الم تالالالالالالب اإلعالمالالالالالالي  أ  فالالالالالالال  ث يسالالالالالالتخد  تقنيالالالالالالةا الزراعالالالالالالا ال ديمالالالالالالا فالالالالالالي الموسالالالالالال  الزراعالالالالالالي المقبالالالالالالل.

د وعقالالالالالد وزارد الزراعالالالالالا د أ  األخيالالالالالر لأجالالالالالرل زيالالالالالةرد إلالالالالالى مقالالالالالرالسالالالالالومريا نيالالالالالوز للسالالالالالوداني فالالالالالي بيالالالالالة  ورد لالالالالالا

الالالالالالا الزراعيالالالالالالاد ومالالالالالالدل تالالالالالالوفر  اجتمةعالالالالالالة  بةلمسالالالالالال ولي  فينالالالالالالةد وتالالالالالالةبع وتالالالالالالةبع خالالالالالالالل الزيالالالالالالةرد سالالالالالالير ت بيالالالالالالق الخ  

الالالالالالد السالالالالالالودانيد لالم ةنالالالالالالا ال يويالالالالالالا للملالالالالالالل الزراعالالالالالالي فالالالالالالي البرنالالالالالالةم  ال  الالالالالالومي الالالالالالال    مسالالالالالالتلزمةا تن ي رةل.وأ  

الالالالالالا ت  بيقيالالالالالالا قةبلالالالالالالا للتن يالالالالالال  علالالالالالالى أر  الواقالالالالالالعلد ممالالالالالالددا  علالالالالالالى أ  لال مالالالالالالل فالالالالالالي جالالالالالالرل و الالالالالال ا لي الالالالالالو  خ  

الالالالالالالالا مت ةملالالالالالالالالا وا الالالالالالالال ال.وقةل السالالالالالالالالوداني ب سالالالالالالالالب بيالالالالالالالالة  م تبالالالالالالالالاد إ   الالالالالالالالالوزارد يجالالالالالالالالب أ  ي الالالالالالالالو  وفالالالالالالالالق خ  

تالالالالالالنتي للتن يالالالالالالد علالالالالالالى ننالالالالالال  ال  ومالالالالالالا فالالالالالالي برنةمجنالالالالالالة التن يالالالالالال  د ألرميالالالالالالا  وزارد الزراعالالالالالالا لزيةرتنالالالالالالة اليالالالالالالو  إلالالالالالالى

الالالالالة  فالالالالالي إصالالالالالال  الواقالالالالالع اثقتصالالالالالةد  أ الالالالالةلد لمالالالالال  المنالالالالال  أ  نمالالالالالخص مسالالالالالةراا عمالالالالالل و."ةالالالالالل را  ب رالالالالال ا الق  

الالالالالالالالوزارد الم الالالالالالالددد وفالالالالالالالق القالالالالالالالةنو د المسالالالالالالالةراا اإلرمالالالالالالالةديا والب ميالالالالالالالا والخدميالالالالالالالاد ومسالالالالالالالتول تن يالالالالالالال رةل.وتةبع 

الالالالالالرنة وجالالالالالالود  الالالالالال ل فالالالالالالي التنسالالالالالاليق بالالالالالالي  والالالالالالالوزاراا األخالالالالالالرلد إ  ث بالالالالالالد  وزارد الزراعالالالالالالا رئالالالالالالس الالالالالالالوزرا د ل أم 

 مالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال  وجالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالود ت ةمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل بالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالي  الصالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالنةعا والزراعالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال.

للموسالالالالالالالال  المالالالالالالالالتو   مجلالالالالالالالالس الالالالالالالالالوزرا  وم الالالالالالالالى بالالالالالالالالةلقولد يجالالالالالالالالب تن يالالالالالالالال  الخ الالالالالالالالا الزراعيالالالالالالالالا التالالالالالالالالي أقررالالالالالالالالة

علالالالالالالالى  ةمالالالالالالالل المسالالالالالالالة ا ألرميتنالالالالالالالة فالالالالالالالي مجالالالالالالالةل األمالالالالالالال  ال  ائيل.وأمالالالالالالالةر السالالالالالالالوداني الالالالالالالالى أ  ل  2022/2023

الموسالالالالال  الزراعالالالالالي المقبالالالالالل لالالالالال  ي الالالالالو  فيالالالالالا أ  دعالالالالال  أل  فالالالالالال  ث يسالالالالالتخد  تقنيالالالالالةا الزراعالالالالالا ال ديمالالالالالا و الالالالالر  

ر  ال ديمالالالالالالا بالالالالالالالةلريد ورالالالالالال ا جالالالالالالز  مالالالالالالال  سيةسالالالالالالا إصالالالالالالال  الق الالالالالالالة  الزراعيل.ول الالالالالالا الالالالالالالى أ  لال  ومالالالالالالالا الالالالالالال

د التخصيصالالالالالالالالةا المةليالالالالالالالالا لمسالالالالالالالالت قةا ال ال الالالالالالالالي  للموسالالالالالالالال  2023و الالالالالالالال ا فالالالالالالالالي ممالالالالالالالالرو  قالالالالالالالالةنو  الموازنالالالالالالالالا 

 د وستصالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالرل بمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالدد ث تتجالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالةوز األسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالبوعي ل.2022/2023المالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالتو  

 

ليل الم وقالالالالالالةا أمالالالالالالة  المسالالالالالالتممري  ومالالالالالالع مالالالالالالر ا وأعلالالالالالال  ل تمالالالالالال يل لجالالالالالالة  منةئيالالالالالالا مالالالالالالع عقالالالالالالةراا الدولالالالالالالا لتالالالالالال 

ال نالالالالالالد  إلنتالالالالالالةا اللقة الالالالالالةاد مالالالالالال  أجالالالالالالل تالالالالالالنمي  مسالالالالالالتلزمةا ممالالالالالالةريع المالالالالالالرود ال يوانيال.ومالالالالالالدد السالالالالالالوداني علالالالالالالى 

ل الالالالالالالالروردد أ  ي الالالالالالالالو  رنالالالالالالالالةل ارتمالالالالالالالالة  بةلمسالالالالالالالالتممر واثسالالالالالالالالتممةر الزراعالالالالالالالاليد ورعةيالالالالالالالالا المسالالالالالالالالتممري  الجالالالالالالالالةدي  

https://www.alsumaria.tv/Entity/47585/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/2795632134/%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%B3%20%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%AF%D9%86%D8%B1/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/
https://www.alsumaria.tv/Entity/133666/%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1/ar/
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/667858895/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/667858895/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9/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/667858895/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9/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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أجالالالالالالالالل إ مالالالالالالالالةل ممالالالالالالالالرو  القالالالالالالالالرل ال صالالالالالالالالرياد وتالالالالالالالالوجينن  وفالالالالالالالالق أرالالالالالالالالدال الالالالالالالالالوزاردل.وأردلد ل ن مالالالالالالالالل مالالالالالالالال  

واسالالالالالالالالتق ةب المت الالالالالالالالر ي  مالالالالالالالال  خريجالالالالالالالالي  ليالالالالالالالالةا الزراعالالالالالالالالا والبي الالالالالالالالرد والم ةرالالالالالالالالد واثعالالالالالالالالداديةا الزراعيالالالالالالالالاد 

واثن تالالالالالة  علالالالالالى بالالالالالةقي التخصصالالالالالةا ألرميتالالالالالا فالالالالالي خلالالالالالق فالالالالالرص ال ملل.واسالالالالالتدرلد ل فالالالالالي الوقالالالالالا الالالالالال   ن مالالالالالل 

   الالالالالب  اثسالالالالالتيراد ب يالالالالالدا  عالالالالال  فيالالالالالا علالالالالالى  مةيالالالالالا المنالالالالالت  ن مالالالالالل علالالالالالى  مةيالالالالالا المسالالالالالتنلل  الالالالال للد ومالالالالال  المنالالالالال

ال سالالالالالالةدد وتالالالالالالوفير مالالالالالالة ي تةجالالالالالالا المالالالالالالوا   مالالالالالال  منتجالالالالالالةا المالالالالالالرود ال يوانيال.واسالالالالالالت ردد ل ن مالالالالالالل علالالالالالالى تقيالالالالالالي  

عمالالالالالالالل الالالالالالالالوزارد وم ةسالالالالالالالبا المقصالالالالالالالري  والمتل ئالالالالالالالي  فالالالالالالالي أدا  واجبالالالالالالالةتن د ولالالالالالالال  نسالالالالالالالمة أل  جنالالالالالالالا سيةسالالالالالالاليا 

 بةلتالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالدخل فالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالي عمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالوزاردل.

الزراعالالالالالالا ق الالالالالالة  منالالالالالال  ومسالالالالالالتدا  وم رالالالالالالل أ  يخلالالالالالالق التنميالالالالالالا  وخالالالالالالت  رئالالالالالاليس الالالالالالالوزرا   ديمالالالالالالا بالالالالالالةلقولد إ  ل

 ال قيقيال.

 

 

 

 :واألمنيالمةل ي: ال را  يمند  ةلا م  اثستقرار السيةسي 

أ الالالالالد رئالالالالاليس ائالالالالالتالل دولالالالالالا القالالالالالةنو  نالالالالالور  المالالالالالةل يد اليالالالالالو  األرب الالالالالة د خالالالالالالل اسالالالالالتقبةلا سالالالالال ير /السالالالالالومريا نيالالالالالوز

روسالالالالالالية اثت ةديالالالالالالا لالالالالالالدل ال الالالالالالرا  ايلبالالالالالالروس  وترامالالالالالاليلد أ  ال الالالالالالرا  يمالالالالالالند  ةلالالالالالالا مالالالالالال  اثسالالالالالالتقرار السيةسالالالالالالي 

 واألمني.

د أ  األخيالالالالالالر لاسالالالالالالتقبل بم تبالالالالالالا اليالالالالالالو  السالالالالالالومريا نيالالالالالالوز و  الالالالالالر الم تالالالالالالب اإلعالمالالالالالالي للمالالالالالالةل ي فالالالالالالي بيالالالالالالة  ورد لالالالالالالا

د وجالالالالالالالرل خالالالالالالالالل اللقالالالالالالالة  ب الالالالالالال  مسالالالالالالالتجداا  وترامالالالالالالاليل ايلبالالالالالالالروس ال الالالالالالالرا  سالالالالالالال ير روسالالالالالالالية اثت ةديالالالالالالالا لالالالالالالالدل

 والدولي ل. اثو ة  السيةسيا واثمنيا في البالد د ف ال ع  منةقما الو ع اإلقليمي

يمالالالالالند  ةلالالالالالا مالالالالال  اثسالالالالالتقرار السيةسالالالالالي واثمنالالالالالي فالالالالالي ظالالالالالل   ومالالالالالا جديالالالالالدد تممالالالالالل  الالالالالل  ال الالالالالرا واو الالالالالة ا  ل

 فالالالالالالالي مختلالالالالالالالل المجالالالالالالالةثال. موسالالالالالالال وو ب الالالالالالالداد م ونالالالالالالالةا المالالالالالالال ب ال راقالالالالالالاليلد داعيالالالالالالالة لزيالالالالالالالةدد الت الالالالالالالةو  بالالالالالالالي 

 

د لر بالالالالالا بالالالالالالد  بت زيالالالالالز ال القالالالالالةا المنةئيالالالالالا وت الالالالالوير الت الالالالالةو  بالالالالالي  البلالالالالالدي   وترامالالالالاليل بالالالالالدور د جالالالالالدد السالالالالال ير

د  مالالالالالالة اعالالالالالالرب عالالالالالال  تقالالالالالالدير  لل الالالالالالرا  و الالالالالالرص قيةداتالالالالالالا علالالالالالالى تقويالالالالالالا ال القالالالالالالةا مالالالالالالع روسالالالالالالية وزيالالالالالالةدد  جالالالالالال  

 الت ةو  في مختلل المجةثا ل.

 

 

 

 

 اثت ةديا ت    بءل ة  قراراا مجلس الوزرا  الخةصا بت ويل اثموال ل ردستة 

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/3172698065/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47585/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/756371434/%D9%83%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D9%81/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/47586/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47995/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/756371434/%D9%83%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D9%81/ar/
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أصالالالالالدرا الم  مالالالالالا اثت ةديالالالالالا ال ليالالالالالةد اليالالالالالو  األرب الالالالالة د   مالالالالالة  بءل الالالالالة   الالالالالل قالالالالالراراا مجلالالالالالس  /السالالالالالومريا نيالالالالالوز 

 الوزرا  الخةصا بت ويل اثموال إلقلي   ردستة .

د فالالالالالء  لالم  مالالالالالا اثت ةديالالالالالا ال ليالالالالالة أصالالالالالدرا قالالالالالرارا  بءل الالالالالة  السالالالالالومريا نيالالالالالوز وب سالالالالالب ومالالالالالةئق  صالالالالاللا علينالالالالالة

للقالالالالالالةنو  ولمالالالالالالواد بةعتبةررة مخةل الالالالالالا  ردسالالالالالالتةن فالالالالالالي ت ويالالالالالالل اثمالالالالالالوال الالالالالالالى إقلالالالالالالي  مجلالالالالالالس الالالالالالالوزرا   الالالالالالل قالالالالالالراراا

 الدستورل.ووفق الومةئقد لالقرار صدر بنة   على دعول أقيما سةبقة  أمة  الم  ما اثت ةديال.

 

 

 

 

 

 ال تة: اإلرادد السيةسيا متوفرد إلقرار قةنو  الن   وال ةز

 الالالالالةز رج الالالالالا  تلالالالالالا ت الالالالالةلل ال الالالالالتة النيةبيالالالالالا , اثرب الالالالالة  , إقالالالالالرار قالالالالالةنو  الالالالالالن   والو ةلالالالالالا الم لومالالالالالا اإلخبةريالالالالالا/ 

خالالالالالالل الالالالالالدورد ال ةليالالالالالا و لالالالالالل لوجالالالالالود اإلرادد السيةسالالالالاليا لجميالالالالالع القالالالالالول السيةسالالالالاليا بمالالالالالة فينالالالالالة القالالالالالول السيسالالالالاليا 

ال رديالالالالالالاد م  الالالالالالدا ا  اجتمالالالالالالة  قالالالالالالول إدارد الدولالالالالالالا األخيالالالالالالر نالالالالالالةقي المو الالالالالالو  بجديالالالالالالا ثجالالالالالالل اقالالالالالالرار  بةلالالالالالالدورد 

  ال ةليالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا. 

  لقالالالالالالةنو  الالالالالالالن   وال الالالالالالةز ي الالالالالالد مالالالالالال  وقالالالالالالةل ع الالالالالالو ال تلالالالالالالا النةئالالالالالالب خ البلالالالالالالداو  فالالالالالالي تصالالالالالالرية لالالالالالالا/الم لوما/د إ

القالالالالالواني  المنمالالالالالا وإقالالالالالرار القالالالالالةنو  سالالالالالي ةل  الممالالالالالة ل المت لقالالالالالا بالالالالالةلن   بالالالالالي  ب الالالالالداد واربيالالالالالل وسالالالالالي و  م مالالالالالال  

  لالت ةقيالالالالالالالالالالالةا السيةسالالالالالالالالالالاليا الموجالالالالالالالالالالالودد  ةليالالالالالالالالالالالة التالالالالالالالالالالالي علالالالالالالالالالالالى امررالالالالالالالالالالالة مالالالالالالالالالالال لا ال  ومالالالالالالالالالالالا ال ةليالالالالالالالالالالالال.

ا مالالالالالالر مالالالالالال  أ  وقالالالالالالا م الالالالالالىلد ممالالالالالاليرا وأ الالالالالالةل ا  لاإلرادد السيةسالالالالالاليا ثقالالالالالالرار قالالالالالالةنو  الالالالالالالن   وال الالالالالالةز متالالالالالالوفرد 

  الالالالالالالى أ  لاجتمالالالالالالة  قالالالالالالول إدارد الدولالالالالالالا األخيالالالالالالر نالالالالالالةقي المو الالالالالالو  بجديالالالالالالا ثجالالالالالالل اقالالالالالالرار  بةلالالالالالالدورد ال ةليالالالالالالال.

و ةنالالالالالا لجنالالالالالا الالالالالالن   وال الالالالالةز فالالالالالي مجلالالالالالس النالالالالالواب أ الالالالالدا فالالالالالي وقالالالالالا سالالالالالةبقد أننالالالالالة تنتظالالالالالر لإمالالالالال ةرا    وميالالالالالة ل 

  علينة في البرلمة .لمنةقما المسودد الننةئيا لقةنو  الن   وال ةز والتصويا 

 

 وزيرد اثتصةثا ت ل  إ مةل المت لبةا ال نيا الالزما إل ال  خدما اإلنترنا المدعو 

أعلنالالالالالالا وزيالالالالالالرد اثتصالالالالالالةثا ريالالالالالالة  اليةسالالالالالالر د اليالالالالالالو  األرب الالالالالالة د إ مالالالالالالةل التجنيالالالالالالزاا والمت لبالالالالالالالةا /وا  -ب الالالالالالداد 

إل الالالالالالال  خدمالالالالالالا اإلنترنالالالالالالا المالالالالالالدعو  فالالالالالالي األول مالالالالالال  مالالالالالالبة  المقبالالالالالاللد فيمالالالالالالة أو الالالالالال ا  ي يالالالالالالا  ال نيالالالالالالا الالزمالالالالالالا

 ا تسةب  ج  البةقةا وأس ةررة.

مالالالالالالبة   1وقةلالالالالالالا اليةسالالالالالالر  لل راقيالالالالالالا اإلخبةريالالالالالالا وتةب تالالالالالالا و ةلالالالالالالا األنبالالالالالالة  ال راقيالالالالالالا )وا (: إنالالالالالالا لاعتبالالالالالالةرا  مالالالالالال  

 ا والتجنيالالالالالالزاا الالزمالالالالالالا  ةفالالالالالالال.المقبالالالالالالل سالالالالالالت لق خدمالالالالالالا اإلنترنالالالالالالا المالالالالالالدعو  وتالالالالالال  تنيئالالالالالالا المت لبالالالالالالةا ال نيالالالالالال

وأ الالالالالةفاد أ  لسالالالالال ا البةقالالالالالا التالالالالالي سالالالالالي لبنة  الالالالالل مالالالالالوا   سالالالالالتنتيا  ةملالالالالالا دو  ممالالالالالةر ا لخالالالالالري  بةلسالالالالال ا  اتنالالالالالة 

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/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/48160/%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/ar/
https://www.ina.iq/176679--.html
https://www.ina.iq/176679--.html
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وبسالالالالالالالرعا  يالالالالالالالر م الالالالالالالدودد والخدمالالالالالالالا سالالالالالالالتتوفر عبالالالالالالالر مالالالالالالالر ةا مرخصالالالالالالالا ا الالالالالالال ل ا بتالالالالالالالوفير البنيالالالالالالالا الت تيالالالالالالالا 

 لممالالالالالالالالالالالالالالالالالالرو  اإلنترنالالالالالالالالالالالالالالالالالالا المالالالالالالالالالالالالالالالالالالدعو  ون الالالالالالالالالالالالالالالالالال  مالالالالالالالالالالالالالالالالالالج نةرة وقالالالالالالالالالالالالالالالالالالدمنة لنالالالالالالالالالالالالالالالالالالة تسالالالالالالالالالالالالالالالالالالنيالال.

% مالالالالالال  75أل الالالالالالة أو الالالالالال ا اليةسالالالالالالر د أ  ل 15 ي الالالالالالة والبةل الالالالالالا  100 ي يالالالالالالا ا تسالالالالالالةب سالالالالالال ر بةقالالالالالالا الالالالالالالا  و الالالالالالول

 ي الالالالالالة مالالالالالالنرية  وبسالالالالالالر  متبةينالالالالالالا بينمالالالالالالة خدمالالالالالالا اإلنترنالالالالالالا  300ال وائالالالالالالل ال راقيالالالالالالا وفالالالالالالق إ صالالالالالالةئيةتنة تسالالالالالالتنلل 

 45المالالالالالالدعو  سالالالالالالتنتين  بسالالالالالالرعا عةليالالالالالالاد وم الالالالالالدل امالالالالالالترا ةا تلالالالالالالل ال وائالالالالالالل بةلخالالالالالالدمةا ال ةليالالالالالالا ث يزيالالالالالالد عالالالالالال  

  ي الالالالالالالالالالة ل الالالالالالالالالال  بسالالالالالالالالالالرعا عةليالالالالالالالالالالال. 300أل الالالالالالالالالالة  للالالالالالالالالالالا  45لالالالالالالالالالالل دينالالالالالالالالالالةر ورالالالالالالالالالال ا ي نالالالالالالالالالالي أننالالالالالالالالالالة سالالالالالالالالالالتدفع أ

وأ الالالالالدا اليةسالالالالالر د أ  لنجالالالالالة  خدمالالالالالا اإلنترنالالالالالا المالالالالالدعو  يتوقالالالالالل علالالالالالى ت الالالالالةو  المالالالالالوا ني  فالالالالالي اإلبالالالالالال  عالالالالال  

 الالالالالالةثا اثسالالالالالالت الل والمبةل الالالالالالا وإسالالالالالالة د الخدمالالالالالالا وعالالالالالالد  اثسالالالالالالتمة  لمالالالالالال  سالالالالالالي ةولو  منالالالالالالين  عالالالالالال  اثمالالالالالالترال 

  خدمالالالالالا  يالالالالالر مسالالالالالتقرد وببةقالالالالالةا ي الالالالالد  فينالالالالالة ممالالالالالةر ا ل الالالالالدد مسالالالالالتخدمي  مالالالالالع بالالالالال   فالالالالالي ألننالالالالال  يقالالالالالدمو  لنالالالالال

 الخدمال.

 

 

 اث ةر يتوقع قراراا   وميا جديدد بمن  المنةف  ال دوديا

 مالالالالالالل القيالالالالالالةد  فالالالالالالي اث الالالالالالةر التنسالالالالالاليقي تر الالالالالالي جالالالالالالدعة د المالمالالالالالالة د عالالالالالال  مالمالالالالالالة و ةلالالالالالالا الم لومالالالالالالا اإلخبةريالالالالالالا/ 

  ير الن  يا.مر لا منما في ت زيز ايراداا ال را  

وقالالالالالةل جالالالالالدعة  فالالالالالي  الالالالالدي  لالالالالالا /الم لومالالالالالا/ إ  ل  ومالالالالالا رئالالالالاليس مجلالالالالالس الالالالالالوزرا  خ مالالالالالية  السالالالالالوداني مالالالالال لا 

لجنالالالالالا منمالالالالالا مالالالالال  اجالالالالالل و الالالالالع خةر الالالالالا  ريالالالالالق لت زيالالالالالز ايالالالالالراداا ال الالالالالرا   يالالالالالر الن  يالالالالالا مالالالالال  خالالالالالالل م ةلجالالالالالا 

 ال سةد وخلق مرونا في متةب ا اثيراداال.

السالالالالالالوداني تت لالالالالالالق بملالالالالالالل المنةفالالالالالال  البريالالالالالالا والمالالالالالالوانى مالالالالالال  وا الالالالالالةلد ا  لقالالالالالالراراا منمالالالالالالا ستصالالالالالالدررة   ومالالالالالالا 

خالالالالالالالل اتمتالالالالالالالا اثل ترونيالالالالالالالا وفالالالالالالالتة  الالالالالالالل مل الالالالالالالةا ال سالالالالالالةد المالالالالالالالةلي واثدار  واعالالالالالالالةدد النظالالالالالالالر بالالالالالالالةلمواقع اثداريالالالالالالالا 

 المنمال.

مالالالالال  خالالالالالالل خةر الالالالالا  2023وامالالالالالةر الالالالالالى ا  ل  ومالالالالالا السالالالالالوداني تريالالالالالد زيالالالالالةدد اثيالالالالالراداا  يالالالالالر الن  يالالالالالا خالالالالالالل 

اثسالالالالالةبيع المقبلالالالالالالد ثفتالالالالالة الالالالالالى ا  لمالالالالال  اثمالالالالالور التالالالالالي سالالالالالت بق رالالالالالي اننالالالالالة   ريالالالالالق ستتو الالالالالة م ةلمنالالالالالة فالالالالالي 

ملالالالالالالل المنةفالالالالالال  البريالالالالالالا التالالالالالالي ثتخ الالالالالالع للسالالالالالالل ا اثت ةديالالالالالالا وت بيالالالالالالق  الالالالالالل الم الالالالالالةيير واثجالالالالالالرا اا بمالالالالالال ل م  الالالالالالد 

 على جميع المنةف  ال راقيا سوا  في الجنوب او الوس  او الممةلل.

ميالالالالالر مالالالالال  النالالالالالواب فالالالالالي اثمالالالالالنر المة الالالالاليا ابرزرالالالالالة وجالالالالالود وت الالالالالةني المنةفالالالالال  مالالالالال  امالالالالال ةليةا عالالالالالدد  مالالالالالل عننالالالالالة ال 

 قول متن  د ت ر  س وتنة على ب  نة.

 مستمةر األم  القومي: ال را  ي تر  سيةدد الدول ويرف  انتنةل سيةدتا

أ الالالالالالد مستمالالالالالالةر األمالالالالالال  القالالالالالالومي قةسالالالالالال  األعرجالالالالالاليد اليالالالالالالو  األرب الالالالالالة د ا  ال الالالالالالرا  ي تالالالالالالر  سالالالالالاليةدد  ال نالالالالالالد نيالالالالالالوز/

 سيةدتا.الدول ويرف  انتنةل 
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مستمالالالالالالةر األمالالالالالال  “د ا  ”ال نالالالالالالد نيالالالالالالوز“وقالالالالالالةل الم تالالالالالالب اإلعالمالالالالالالي لمستمالالالالالالةر األمالالالالالال  القالالالالالالومي فالالالالالالي بيالالالالالالة  تلقتالالالالالالا 

القالالالالالالومي قةسالالالالالال  األعرجالالالالالالي اسالالالالالالتقبلد بم تبالالالالالالا اليالالالالالالو  األرب الالالالالالة د رئالالالالالاليس لجنالالالالالالا  قالالالالالالو  اإلنسالالالالالالة  فالالالالالالي مجلالالالالالالس 

 ”.النوابد النةئب أرمد الصةل ي

وإعالالالالالةدد النالالالالالةز ي  فالالالالالي تل  الالالالالر وسالالالالالنجةرد إلالالالالالى  الجالالالالالةنبي  ب مالالالالالة مل الالالالالةا  قالالالالالو  اإلنسالالالالالة  واألمالالالالال “وا الالالالالةل ا  

جةنالالالالالالب الت الالالالالالةو  والتنسالالالالالاليق بالالالالالالي  مستمالالالالالالةريا األمالالالالالال  القالالالالالالومي ومجلالالالالالالس النالالالالالالوابد فالالالالالالي المل الالالالالالةا  اا اثرتمالالالالالالة  

 ”.الممترل

ال الالالالالرا  ي تالالالالالر  سالالالالاليةدد الالالالالالدول ويالالالالالرف  أ  ي الالالالالو  من لقالالالالالة  لالعتالالالالالدا  علالالالالالى “وأ الالالالالد األعرجالالالالالي خالالالالالالل اللقالالالالالة د أ  

ت زيالالالالالالالز أمالالالالالالال  واسالالالالالالالتقرار “د ممالالالالالالاليرا إلالالالالالالالى أ  ”نتنالالالالالالالةل سالالالالالالاليةدتادول الجالالالالالالالوارد وفالالالالالالالي ن الالالالالالالس الوقالالالالالالالا يالالالالالالالرف  ا

 ”.المن قا ي و  بةلت ةر  وال وار والت ةو  وت ةتل الجميع

 

 

 النزارا: صدور أمر بةستقدا  وزير الداخليا السةبق

اثت ةديَّالالالالالاد اليالالالالالو  األرب الالالالالة د عالالالالال  صالالالالالدور أمالالالالالر اسالالالالالتقدا   ب الالالالالق   أعلنالالالالالا ريئالالالالالا النزارالالالالالا و ةلالالالالالا اثنبالالالالالة  ال راقيالالالالالا/ 

وزيالالالالالالالر الداخليَّالالالالالالالا السالالالالالالالةبقد علالالالالالالالى خل يَّالالالالالالالا ارت ةبالالالالالالالا عمالالالالالالالدا  مالالالالالالالة يخالالالالالالالةلل واجبالالالالالالالةا وظي تالالالالالالالا لت قيالالالالالالالق المن  الالالالالالالا 

وقةلالالالالالا دائالالالالالرد الت قيقالالالالالةا بةلنيئالالالالالا فالالالالالي بيالالالالالة  تلقتالالالالالا و ةلالالالالالا األنبالالالالالة  ال راقيالالالالالا  المخصالالالالاليَّا علالالالالالى  سالالالالالةب الدولالالالالالا.

را اسالالالالالالالتقدا  وزيالالالالالالالر الداخليَّالالالالالالالا السالالالالالالالةبقد علالالالالالالالى  )وا (د أ َّ لم  مالالالالالالالا جنةيالالالالالالالةا ما ةف الالالالالالالا ال سالالالالالالالةد المر زيَّالالالالالالالا قالالالالالالالرَّ

مالالالالالترل   يالالالالالر دقيالالالالالق  و يالالالالالر ما الالالالالةبق  لل قيقالالالالالاد وعر الالالالالا علالالالالالى مجلالالالالالس الالالالالالوزرا   خل يَّالالالالالا عالالالالالر  وتقالالالالالدي   مالالالالالل  ما

بجلسالالالالالا   ةرئالالالالالا   ثست صالالالالالةل قالالالالالرار  بةسالالالالالتمنةئا مالالالالال  إجالالالالالرا اا بيالالالالالع وإيجالالالالالةر أمالالالالالوال الدولالالالالالا  بنالالالالالدل اثسالالالالالت وا  

 ( مترا  لمن  تا المخصيَّا على  سةب مصل ا الدولال.2880لى ق  ا أر   تبلا مسة تنة )ع

وأو الالالالالال ا الالالالالالالدائرد أ َّ لال مالالالالالالل الما الالالالالالدَّ مالالالالالال  قبالالالالالالل دوائالالالالالالر التسالالالالالالجيل ال قالالالالالالةر  والتخ الالالالالالي  ال مرانالالالالالالي  والبلديَّالالالالالالا  

ا مالالالالالالة ورد بةل مالالالالالالل المرافالالالالالالق  يالالالالالالة  ) لالالالالالالب الالالالالالالوزير إلالالالالالالى وزيالالالالالالر  المةليَّالالالالالالاا(لد فالالالالالالي الديوانيَّالالالالالالا بالالالالالاليَّ  عالالالالالالد  صالالالالالال َّ

ممالالالالالالاليرا الالالالالالالالى ا  لم  مالالالالالالالا جنةيالالالالالالالةا ما ةف الالالالالالالا ال سالالالالالالالةد المر زيَّالالالالالالالا أصالالالالالالالدرا أمالالالالالالالر اثسالالالالالالالتقدا  ب الالالالالالالق   الالالالالالالالوزير 

( 331السالالالالالالةبق  ف الالالالالالال عالالالالالال  مالمالالالالالالا متنمالالالالالالي  اخالالالالالالري د رالالالالالال  اع الالالالالالة  لجنالالالالالالا ال مالالالالالاللد اسالالالالالالتنةدا  أل  الالالالالالة  المالالالالالالةدد )

 م  قةنو  ال قوبةا ال راقي  ل.

 

 ا األخير  د إرسةل األموال ل وردستة مس ود بةرزاني يصل قرار الم  ما اثت ةدي

 بالال دوانيل

انتقالالالالالالد الالالالالالالزعي  ال الالالالالالورد  مسالالالالالال ود بالالالالالالةرزانيد يالالالالالالو  األرب الالالالالالة د بمالالالالالالدد قالالالالالالرار الم  مالالالالالالا اثت ةديالالالالالالا  مالالالالالال ق نيالالالالالالوز/

ال ليالالالالالالة )أعلالالالالالالى سالالالالالالل ا ق الالالالالالةئيا فالالالالالالي ال الالالالالالرا ( القة الالالالالالي ب الالالالالالد  دسالالالالالالتوريا إرسالالالالالالةل مجلالالالالالالس الالالالالالالوزرا  اثت الالالالالالةد  

 للموظ ي  وال ةملي  في الق ة  ال ة  في إقلي   وردستة . مبةلا مةليا لتمويل المرتبةا المنريا

https://www.ina.iq/176646--.html
https://www.ina.iq/176646--.html
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وقالالالالالالةل بالالالالالالةرزاني فالالالالالالي بيالالالالالالة  نمالالالالالالر  اليالالالالالالو  ت قيبالالالالالالة علالالالالالالى القالالالالالالرارد لل سالالالالالالل مالالالالالالرد اخالالالالالالرل اظنالالالالالالرا الم  مالالالالالالا 

اثت ةديالالالالالا موق الالالالالة عالالالالالدوانية  الالالالالد اقلالالالالالي   وردسالالالالالتة  ومنالالالالالع ارسالالالالالةل المبالالالالالةلا المةليالالالالالا الالالالالالى اثقلالالالالالي  التالالالالالي  الالالالالة  مالالالالال  

ل ال  ومالالالالالالا اثت ةديالالالالالالالد مردفالالالالالالة بالالالالالالةلقول للالالالالالاليس المقصالالالالالالود رنالالالالالالة المبلالالالالالالا المقالالالالالالرر أ  يالالالالالالت  إرسالالالالالالةلنة مالالالالالال  قبالالالالالال

 المةلي بل المم لا ت م  في خر  المبةدئ وال قو ل.

وأ الالالالالالةل أ  الجميالالالالالالع ي لالالالالالال  ا  ممالالالالالالةر تنة فالالالالالالي ائالالالالالالتالل )ادارد الدولالالالالالالا(  الالالالالالة  علالالالالالالى أسالالالالالالةس برنالالالالالالةم  وا الالالالالالة 

المسالالالالالالت قةا المةليالالالالالالا  وم صالالالالالاللد و وافقالالالالالالا عليالالالالالالا جميالالالالالالع القالالالالالالول السيةسالالالالالاليالمنورة إلالالالالالالى أ  لتالالالالالالنمي  جالالالالالالز  مالالالالالال 

إلقلالالالالالالي   وردسالالالالالالتة  الالالالالالال   يا الالالالالالد  قالالالالالالة ممالالالالالالروعة ألرالالالالالالةلي  وردسالالالالالالتة   الالالالالالة   الالالالالالم  رالالالالالال ا البرنالالالالالالةم  وتالالالالالال  اثت الالالالالالة  

 مالالالالالة أمالالالالالةر بالالالالالةرزاني إلالالالالالى ا  لقالالالالالرار الم  مالالالالالا اثت ةديالالالالالا اليالالالالالو  قبالالالالالل ا  ي الالالالالو   الالالالالد اقلالالالالالي   وردسالالالالالتة   عليالالالالالال.

 )ادارد الدولا(ل. فةنا  د ال مليا السيةسيا وال  وما ال راقيا و د برنةم  ائتالل

وأعالالالالالرب الالالالالالزعي  ال الالالالالورد  عالالالالال  اسالالالالالت رابا مالالالالال  انالالالالالا ل لمالالالالالة تالالالالالوفرا اجالالالالالوا  ايجةبيالالالالالا بالالالالالي  اربيالالالالالل و ب الالالالالداد و 

تالالالالالالوفر فرصالالالالالالا ل الالالالالالل الممالالالالالالة ل قةمالالالالالالا الم  مالالالالالالا اثت ةديالالالالالالا بتقالالالالالالوي  رالالالالالال   ال رصالالالالالالا و بقالالالالالالرار عالالالالالالدائيد و ةنالالالالالالا 

ممالالالالبورا ت الالالالل م الالالالل م  مالالالالا  سالالالالببة فالالالالي ت قيالالالالد الممالالالالة للد ثفتالالالالة إلالالالالى أنالالالالا يبالالالالدو أ  رالالالال   الم  مالالالالا تن الالالال  اجنالالالالدد

 المورد التةب ا للنظة  السةبق.

و ةلالالالالالالالالب بالالالالالالالالةرزاني ال  ومالالالالالالالالا ال راقيالالالالالالالالا والجنالالالالالالالالةا السيةسالالالالالالالاليا الم ونالالالالالالالالا إلئالالالالالالالالتالل )ادارد الدولالالالالالالالالا( بءظنالالالالالالالالةر 

مالالالالالالوق ن  ازا  رالالالالالال ا لالخالالالالالالر  و الم ةربالالالالالالا التالالالالالالي يالالالالالالت  تن يالالالالالال رة مالالالالالال  قبالالالالالالل الم  مالالالالالالا اثت ةديالالالالالالا تجالالالالالالة  مصالالالالالالةلة 

 اقلي   وردستة  و ال را ل.

ع الالالالو مجلالالالالس النالالالالواب ال راقالالالالي مصالالالال  ى جبالالالالةر سالالالالند قالالالالد أعلالالالال  فالالالالي مالالالال تمر صالالالال  ي بوقالالالالا سالالالالةبق مالالالال  و الالالالة  

اليالالالالالالو د أ  لالم  مالالالالالالا اثت ةديالالالالالالا ال ليالالالالالالة )أعلالالالالالالى سالالالالالالل ا ق الالالالالالةئيا فالالالالالالي الالالالالالالبالد( قالالالالالالررا إل الالالالالالة   الالالالالالل القالالالالالالراراا 

الخةصالالالالالا بت ويالالالالالل األمالالالالالوال إلالالالالالى اقلالالالالالي   وردسالالالالالتة  خالفالالالالالة للقالالالالالةنو  وخالفالالالالالة للدسالالالالالتور بنالالالالالة  علالالالالالى الالالالالالدعول التالالالالالي 

منالالالالالالالة رالالالالالالالو فالالالالالالالي رالالالالالالال ا الصددل.وأ الالالالالالالةل أ  قالالالالالالالرار الم  مالالالالالالالا اثت ةديالالالالالالالا سالالالالالالالي و  م يالالالالالالالةرا د ومرج الالالالالالالة  قةنونيالالالالالالالة  أقة

لجميالالالالالالع ال  ومالالالالالالةا الال قالالالالالالا ومالالالالالال   الالالالالالمننة ال  ومالالالالالالا ال ةليالالالالالالا فالالالالالالي عالالالالالالد  دسالالالالالالتوريا ت ويالالالالالالل األمالالالالالالوال إلالالالالالالى 

 اإلقلي د م  دا أ  ر   الدعول جة ا بنة   على م ول رف نة رو واننة ت للا بةلنجة  وقد  سبنة.

فالالالالي   الالالالالو   لالالالالل قةلالالالالالا الم  مالالالالالا اثت ةديالالالالا ال ليالالالالالة فالالالالالي بيالالالالة  بصالالالالالدد القالالالالرارد إننالالالالالة قالالالالالررا ال  الالالال  ب الالالالالد  صالالالالال ا 

( فالالالالالالالالالي 226و ) 15/6/2021( فالالالالالالالالالي 194القالالالالالالالالالراراا الصالالالالالالالالالةدرد مالالالالالالالالال  قبالالالالالالالالالل مجلالالالالالالالالالس الالالالالالالالالالوزرا  المرقمالالالالالالالالالا ))

 2/11/2021( فالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالي 401و ) 22/9/2021( فالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالي 335و ) 3/8/2021( فالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالي 257و) 6/7/2021

/ مةلمالالالالالالالة  93مالالالالالالالة  بةتالالالالالالالة  وملزمالالالالالالالة  للسالالالالالالالل ةا  ةفالالالالالالا اسالالالالالالالتنةدا  الالالالالالالالى أ  الالالالالالالة  المالالالالالالالةدتي  )(   11/1/2022( فالالالالالالي 8و )

/ مةنيالالالالالالة ( مالالالالالال  قالالالالالالةنو  الم  مالالالالالالا 5/ مةلمالالالالالالة  و4والمالالالالالالةدتي  ) 2005( مالالالالالال  دسالالالالالالتور جمنوريالالالالالالا ال الالالالالالرا  ل الالالالالالة  94و

 وأفن  علنة  . 2021( لسنا 25الم دل بةلقةنو  رق  ) 2005( لسنا 30اثت ةديا ال لية رق  )

 2021جلالالالالالس الالالالالالوزرا  السالالالالالةبق مصالالالالال  ى ال الالالالالةظمي قالالالالالد قالالالالالرر فالالالالالي مالالالالالنر  زيالالالالالرا  مالالالالال  ال الالالالالة  و الالالالالة  رئالالالالاليس م

 مليةر دينةر  سل ا مخصصا لدفع رواتب موظ ي اثقلي  المنريا. 200صرل 

وي  الالالالالد مسالالالالال ولو    وميالالالالالو  فالالالالالي  وردسالالالالالتة  انالالالالالا مالالالالال  دو  رالالالالال ا التمويالالالالالل المالالالالالنر  الالالالالال   ترسالالالالاللا ب الالالالالداد الالالالالالى 

تالالالالالب مئالالالالالةا اوثل مالالالالال  المالالالالالوظ ي  والمتقةعالالالالالدي   ةملالالالالالا ومالالالالال  اثقلالالالالالي  فءنالالالالالا مالالالالال  الصالالالالال وبا بم الالالالالة  صالالالالالرل روا

 دو  استق ة .
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 وتوفر   وما اإلقلي  بةقي المبةلا لصرل الرواتب م  اإليراداا المةليا الداخليا في  وردستة .

وأ الالالالالالالد مجلالالالالالالالس وزرا  إقلالالالالالالالي   وردسالالالالالالالتة  فالالالالالالالي مالالالالالالالراا عالالالالالالالدد أ  ال  ومالالالالالالالا اثت ةديالالالالالالالاد لالالالالالالال  ترسالالالالالالالل مسالالالالالالالت قةا 

 .2020مليةر دينةرد ل دد أمنر و من  عة   200 اإلقلي  المنريا والبةل ا

مليالالالالالالالالو  دوثرد ويالالالالالالالالت   616وتت لالالالالالالالالب الرواتالالالالالالالالب المالالالالالالالالنريا اإلجمةليالالالالالالالالاد لمالالالالالالالالوظ ي إقلالالالالالالالالي   وردسالالالالالالالالتة د ن الالالالالالالالو 

مليالالالالالالالو  دوثرد اإليالالالالالالالراداا الداخليالالالالالالالا  350توفيررالالالالالالالة بمالالالالالالال ل عالالالالالالالة  علالالالالالالالى الن الالالالالالالو اوتالالالالالالالي: اإليالالالالالالالراداا الن  يالالالالالالالا 

مليالالالالالالالالالو   138مليالالالالالالالالالةر دينالالالالالالالالالةر(  200ومالالالالالالالالالا اثت ةديالالالالالالالالالا )مليالالالالالالالالالو  دوثرد األمالالالالالالالالالوال التالالالالالالالالالي ترسالالالالالالالالاللنة ال   128

 دوثرد وفقة لوزارد المةليا واثقتصةد في إقلي   وردستة 

 

 

 

 وفد عراقي يزور وامن   لمنةقما أزما ارت ة  الدوثر

 مالالالالالل المجلالالالالالس األعلالالالالالى اإلسالالالالالالميد أ الالالالالد قالالالالالول اإل الالالالالةر التنسالالالالاليقيد اليالالالالالو  األرب الالالالالة د عالالالالال  قالالالالالرب  مالالالالال ق نيالالالالالوز/

يالالالالالالةا المت الالالالالالدد اثمري يالالالالالالا مالالالالالال  أجالالالالالالل منةقمالالالالالالا ارت الالالالالالة  سالالالالالال ر صالالالالالالرل الالالالالالالدوثر فالالالالالالي زيالالالالالالةرد وفالالالالالالد عراقالالالالالالي للوث

ال را .وقالالالالالالةل المت الالالالالالد  بةسالالالالالال  المجلالالالالالالس علالالالالالالي الالالالالالالدفةعيد لو ةلالالالالالالا مالالالالالال ق نيالالالالالالوزد إ  لوفالالالالالالدا  قيةديالالالالالالة  مالالالالالال  وزارد 

المةليالالالالالا ال راقيالالالالالا والبنالالالالالل المر الالالالالز  ال راقالالالالالي سالالالالاليزور الوثيالالالالالةا المت الالالالالدد اثمري يالالالالالا خالالالالالالل األيالالالالالة  المقبلالالالالالا مالالالالال  

ة الالالالالالال  فالالالالالالالي سيةسالالالالالالالا ال يالالالالالالالدرالي األمري الالالالالالالي وإع الالالالالالالة  فرصالالالالالالالا منةسالالالالالالالبا مالالالالالالال  الوقالالالالالالالا  تالالالالالالالى تسالالالالالالالت يع أجالالالالالالالل التب

 المصةرل ال راقيا أ  تتنقل  وتت ةمل مع السيست  المصرفي الجديدل.

وبالالالالالالي  الالالالالالالدفةعي ا  لق الالالالالاليا م ةربالالالالالالا ال سالالالالالالةد و سالالالالالاليل األمالالالالالالوال وتنريالالالالالالب ال ملالالالالالالا ث يم الالالالالال  أ  ت الالالالالالةل  بجالالالالالالرد 

م  الالالالالدا لن الالالالال  ن يالالالالالد ونالالالالالدع  م ةربالالالالالا ال سالالالالالةد وإننالالالالالة  عمليالالالالالةا قلالالالالال د بالالالالالل ت تالالالالالةا الالالالالالى قالالالالالراراا وإجالالالالالرا االد 

 سالالالالاليل األمالالالالالوال وتنريالالالالالب ال ملالالالالالا مالالالالال  ال الالالالالرا د ل الالالالال  يجالالالالالب ا  ت الالالالالو  رنالالالالالةل فسالالالالال ا مالالالالال  الوقالالالالالا م قولالالالالالا  تالالالالالى 

تسالالالالالالت يع ال  ومالالالالالالا ال راقيالالالالالالا متةب الالالالالالا وتن يالالالالالال  رالالالالالال   اإلجرا اال.وتقالالالالالالول السالالالالالال يرد األمير يالالالالالالا فالالالالالالي ال الالالالالالرا  ألينالالالالالالة 

د ث ت الالالالالالدد سالالالالالال ر صالالالالالالرل الالالالالالالدوثر ولالالالالالال  ت الالالالالالع عقوبالالالالالالةا علالالالالالالى مصالالالالالالةرل رومةنوسالالالالالال يد إ  الوثيالالالالالالةا المت الالالالالالد

   عراقيا جديدد.

و  الالالالالرا رومةنوسالالالالال ي فالالالالالي لقالالالالالة  متل الالالالالزد إ  وامالالالالال   لتواصالالالالالل لليالالالالالا اسالالالالالت رقا عالالالالالدد سالالالالالنواا لتقويالالالالالا الق الالالالالة  

المصالالالالالالرفي ال راقالالالالالالي لمسالالالالالالةعدتا علالالالالالالى اثمتمالالالالالالةل للنظالالالالالالة  المصالالالالالالرفي ال الالالالالالةلميد و الالالالالالمة  منالالالالالالع اسالالالالالالت مةل النظالالالالالالة  

 ل الم ب ال راقي وتنريبنة إلى خةرا ال را ل.المصرفي ل سيل أموا

وأمالالالالالالالةرا رومةنوسالالالالالالال ي أي الالالالالالالة إلالالالالالالالى أ   رالالالالالالال   اإلجالالالالالالالرا اا بالالالالالالالدأا قبالالالالالالالل سالالالالالالالنتي  بت بيالالالالالالالق تالالالالالالالدريجي مالالالالالالال  قبالالالالالالالل 

المصالالالالالالةرل ال راقيالالالالالالاد وفالالالالالالق ات الالالالالالة  بالالالالالالي  البنالالالالالالل ال يالالالالالالدرالي األمري الالالالالالي والبنالالالالالالل المر الالالالالالز  ال راقالالالالالاليلد م الالالالالالي ا  

ليقنالالالالالة أو تنجيلنالالالالالة يالالالالال د  إلالالالالالى ال الالالالالودد بةلمنظومالالالالالا إلالالالالالى أننالالالالالة لمصالالالالالمما لمنالالالالالع وتقييالالالالالد  سالالالالاليل األمالالالالالوالد  الالالالالو  ت 

 الورا .
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بةلمئالالالالالالا مالالالالالال  قيمتنالالالالالالةد  مالالالالالالة تقالالالالالالول صالالالالالال ي ا وول سالالالالالالتريا جورنالالالالالالةل فالالالالالالي  10وفقالالالالالالدا ال ملالالالالالالا ال راقيالالالالالالا ن الالالالالالو 

تقريالالالالالالر نمالالالالالالرتا قبالالالالالالل أيالالالالالالة د ب الالالالالالد إجالالالالالالرا اا تت لالالالالالالق ب الالالالالالر  قواعالالالالالالد امتمالالالالالالةل علالالالالالالى ت الالالالالالةمالا البنالالالالالالل المر الالالالالالز  

وبموجالالالالالب اإلجالالالالالرا اا الجديالالالالالددد يت الالالالالي  علالالالالالى  بةلالالالالالدوثر األمير الالالالالي.ال راقالالالالالي مالالالالالع تجالالالالالةر ال ملالالالالالا فالالالالالي مالالالالالة يت لالالالالالق 

المصالالالالالالةرل ال راقيالالالالالالا تقالالالالالالدي  ت الالالالالالويالا بةلالالالالالالدوثر علالالالالالالى منصالالالالالالا جديالالالالالالدد علالالالالالالى اإلنترنالالالالالالا مالالالالالالع البنالالالالالالل المر الالالالالالز  

  ال راقيد والتي تت  مراج تنة ب د  لل م  قبل بنل اث تية ي ال يدرالي.

مالالالالالالال  اسالالالالالالالتخدا  النظالالالالالالالة  المصالالالالالالالرفي ال راقالالالالالالالي  ويقالالالالالالالول مسالالالالالالال ولو  أمير يالالالالالالالو د إ  النظالالالالالالالة  ينالالالالالالالدل إلالالالالالالالى ال الالالالالالالد

 لتنريب الدوثراا إلى  نرا  ودممق ومال اا  سل األموال في أن ة  المر  األوس .

 

 

 

 

 ال ملا الخ را  ت  ة ال ةظمي.. تنريب م ةعل و وامن   تزيد األزما

ال  ومالالالالالالا يبالالالالالالدو ا  تالالالالالالداعيةا   ومالالالالالالا تصالالالالالالريل اثعمالالالالالالةل لالالالالالال  تنتالالالالالالا مالالالالالالع تسالالالالالالل  /و ةلالالالالالالا الم لومالالالالالالا اثخبةريالالالالالالا

الجديالالالالالالالدد للسالالالالالالالل ا بالالالالالالالةلنظر لجميالالالالالالالع اثزمالالالالالالالةا التالالالالالالالي ت ةقمالالالالالالالا دو  السالالالالالالال ي الالالالالالالالى إيجالالالالالالالةد ال لالالالالالالالول لنالالالالالالالةد  يالالالالالالال  

سالالالالالرعة  مالالالالالة ظنالالالالالرا ازمالالالالالا انخ الالالالالة  قيمالالالالالا الالالالالالدينةر امالالالالالة  الالالالالالدوثر والتالالالالالي ي الالالالالد المت الالالالالرر الو يالالالالالد مننالالالالالة رالالالالالو 

 المالالالالالالالالال ب جالالالالالالالالالرا   ةلالالالالالالالالالا الر الالالالالالالالالود التالالالالالالالالالي مالالالالالالالالالندتنة األسالالالالالالالالالوا  الم ليالالالالالالالالالا بسالالالالالالالالالبب الت الالالالالالالالالخ  الالالالالالالالالال    صالالالالالالالالالل.

را اا   ومالالالالالالا السالالالالالالوداني التالالالالالالي تسالالالالالال ى لل الالالالالالد مالالالالالال  خ الالالالالالورد اثزمالالالالالالا علالالالالالالى ال الالالالالالرا  ومالالالالالال باد  يالالالالالال  ومالالالالالالع إجالالالالالال

تبالالالالالالي  ا  اإلجالالالالالالرا اا التالالالالالالي اتخالالالالالال ا ب الالالالالالق ال الالالالالالرا  مالالالالالال  البنالالالالالالل ال يالالالالالالدرالي والتالالالالالالي أدا الالالالالالالى ارت الالالالالالة  أسالالالالالال ةر 

الصالالالالالرل رالالالالالي بسالالالالالبب تجةرالالالالالل   ومالالالالالا ال الالالالالةظمي لالزمالالالالالةا المةليالالالالالا التالالالالالي  الالالالالدما فالالالالالي ال تالالالالالرد السالالالالالةبقا ممالالالالالة سالالالالالنل 

ا الخةرجيالالالالالالالا التالالالالالالالي أدا بةلو الالالالالالالع الالالالالالالالى مالالالالالالالة وصالالالالالالالل عليالالالالالالالا اث . جنبالالالالالالالا قةنونياوبةل الالالالالالالدي  عالالالالالالال  الالالالالالالالى التالالالالالالالدخال

تسالالالالالبب ال  ومالالالالالا السالالالالالةبقا فالالالالالي ازمالالالالالا ارت الالالالالة  سالالالالال ر الالالالالالدوثر يالالالالالدعو الخبيالالالالالر القالالالالالةنو  علالالالالالي التميمالالالالالي فالالالالالي  الالالالالدي  

إ  لال  ومالالالالالالا السالالالالالالةبقا  ةنالالالالالالا علالالالالالالى علالالالالالال  بالالالالالالءجرا اا البنالالالالالالل ال يالالالالالالدرالي اثمري الالالالالالي ولالالالالالال   لو ةلالالالالالالا /الم لومالالالالالالا/ 

ا  إجالالالالالرا  بمالالالالالة   لالالالالالل ورالالالالال ا مالالالالالة أدل الالالالالالى ارت الالالالالة  سالالالالال ر الصالالالالالرللد ممالالالالاليرا الالالالالالى انالالالالالا لمالالالالال  ال الالالالالرور   تتخالالالالال 

إ ةلالالالالالا رالالالالال   الق الالالالاليا الالالالالالى اثدعالالالالالة  ال الالالالالة  مالالالالال  اجالالالالالل الت قيالالالالالق مالالالالالع ال  ومالالالالالا السالالالالالةبقا وم ةسالالالالالبتنة فالالالالالي التسالالالالالبب 

 ٤٨١و ٤٦١بنزمالالالالالالالا ارت الالالالالالالة  الالالالالالالالدوثرل.ويتةبعد أنالالالالالالالا لمالالالالالالال  المم الالالالالالال  ادانالالالالالالالا ال  ومالالالالالالالا السالالالالالالالةبقا وفالالالالالالالق المالالالالالالالةدد 

 مالالالالالالالالالالالالالالالال  قالالالالالالالالالالالالالالالالةنو  ال قوبالالالالالالالالالالالالالالالالةا ال راقالالالالالالالالالالالالالالالالي جالالالالالالالالالالالالالالالالرا  اث الالالالالالالالالالالالالالالالرا  فالالالالالالالالالالالالالالالالي اثقتصالالالالالالالالالالالالالالالالةد ال راقالالالالالالالالالالالالالالالاليل.

ويل الالالالالا الالالالالالى ا  ل ال  ومالالالالالا السالالالالالةبقا سالالالالالةرما وبمالالالالال ل  بيالالالالالر بةنخ الالالالالة  قيمالالالالالا الالالالالالدينةر ال راقالالالالالي امالالالالالة  الالالالالالدوثر 

 ممالالالالالالالالالالالالالة ادل الالالالالالالالالالالالالالى  الالالالالالالالالالالالالدو  ازمالالالالالالالالالالالالالا خلالالالالالالالالالالالالالل فالالالالالالالالالالالالالي اثمالالالالالالالالالالالالال  اثقتصةد ل. سيةسالالالالالالالالالالالالالا مةليالالالالالالالالالالالالالا فةمالالالالالالالالالالالالاللا

 الالالالالالةظ د ال  ومالالالالالالا السالالالالالالةبقا سالالالالالالبب ارت الالالالالالة  اسالالالالالال ةر صالالالالالالرل و مالالالالالالل النةئالالالالالالب عالالالالالال  ائالالالالالالتالل دولالالالالالالا القالالالالالالةنو  بالالالالالالةقر 

 الالالالالالالالالدوثرد فيمالالالالالالالالة ا الالالالالالالالد ا  اإلجالالالالالالالالرا اا التالالالالالالالالي اتخالالالالالالالال رة البنالالالالالالالالل المر الالالالالالالالز  لالالالالالالالال  ت الالالالالالالال  بةلمسالالالالالالالالتول الم لالالالالالالالالوب.

ويقالالالالالول فالالالالالي  الالالالالدي  لالالالالالا /الم لومالالالالالا/ إ  لالتنريالالالالالب الالالالالال    صالالالالالل فالالالالالي   ومالالالالالا تصالالالالالريل اثعمالالالالالةل السالالالالالةبقا  الالالالالة  

المصالالالالالالةرل ال راقيالالالالالالالد ممالالالالالاليرا الالالالالالالى ا  ل  سالالالالالالبب ة فالالالالالالي فالالالالالالر  ال قوبالالالالالالةا مالالالالالال  البنالالالالالالل ال الالالالالالدرالي علالالالالالالى ب الالالالالال 

ارت الالالالالة  بيالالالالالع ال ملالالالالالا الالالالالالى ارقالالالالالة  قيةسالالالالاليا فالالالالالي ال تالالالالالرد السالالالالالةبقا تسالالالالالبب فالالالالالي تنريالالالالالب ماليالالالالالي  الالالالالالدوثراا الالالالالالى 

خالالالالالالالةرا ال را ل.ويتالالالالالالالةبع  الالالالالالالةظ   ديمالالالالالالالاد ا  لال  ومالالالالالالالا ال ةليالالالالالالالا ت مالالالالالالالل اث  علالالالالالالالى اصالالالالالالالدار ب الالالالالالال  القالالالالالالالراراا 
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قيمالالالالالالا الالالالالالالدينةر ال راقيل. ازمالالالالالالا   ومالالالالالالا  التالالالالالالي سالالالالالالت مل علالالالالالالى ال الالالالالالد مالالالالالال  ارت الالالالالالة  سالالالالالال ر الالالالالالالدوثر وا الالالالالال ةل

لال الالالالالالةظميلوفي   الالالالالالو   لالالالالالالل يقالالالالالالول ع الالالالالالو ت الالالالالالةلل ال الالالالالالتة علالالالالالالي الزبيالالالالالالد د ا  المالالالالالال ب ال راقالالالالالالي سالالالالالالينت   

ويخالالالالالالرا بمظالالالالالالةرراا مليونيالالالالالالا  الالالالالالد الم تالالالالالالل اثمير الالالالالالي فالالالالالالي  الالالالالالةل قيالالالالالالة  ال  ومالالالالالالا ب مالالالالالالل ومصالالالالالالةر ا المالالالالالال ب 

 سالالالالالةا تالالالالالرو  تن يالالالالال رة فالالالالالي ال الالالالالرا .ب قيقالالالالالا التالالالالالدخالا اثمير يالالالالالا ومالالالالالة تسالالالالال ى اليالالالالالا وامالالالالالن   مالالالالال  مصالالالالالةلة وسية

ويتالالالالالالةبع الزبيالالالالالالد  لو ةلالالالالالالا /ألم لومالالالالالالا/د ا  لارت الالالالالالة  سالالالالالال ر صالالالالالالرل الالالالالالالدوثر فالالالالالالي اثسالالالالالالوا  الم ليالالالالالالا لالالالالالال  ي الالالالالال  

وليالالالالالد الل ظالالالالالاد بالالالالالل بالالالالالدأ فالالالالالي عنالالالالالد   ومالالالالالا ال الالالالالةظمي و لالالالالالل امتمالالالالالةث  للسيةسالالالالالا اثمير يالالالالالا بنالالالالالدل افقالالالالالةر المالالالالال ب 

نالالالالالالل سالالالالالالتنجة   ومالالالالالالا السالالالالالالوداني فالالالالالالي ال راقالالالالالالي وخ الالالالالال  قيمالالالالالالا ال ملالالالالالالا الم ليالالالالالالال.وفي خ الالالالالال   الالالالالالل  لالالالالالاللد ف

م ةلجالالالالالالا جميالالالالالالع اثزمالالالالالالةا التالالالالالالي تر تنالالالالالالة   ومالالالالالالا ال الالالالالالةظمي فالالالالالالي ال تالالالالالالرد السالالالالالالةبقاد ا  ا  دخالالالالالالول أمري الالالالالالة علالالالالالالى 

 الخ  في تنزي  الو ع م  اجل ال    بتمرير مصةل نة الخةصا سي ول دو   لل

 

 بةلوعودمميدا  بقرار الق ة .. القةنو : ارسةل األموال ل ردستة  سيت  عند الوفة  

أمالالالالالالالةد ائالالالالالالالتالل دولالالالالالالالا القالالالالالالالةنو د اليالالالالالالالو  األرب الالالالالالالة د بقالالالالالالالرار الم  مالالالالالالالا اثت ةديالالالالالالالا و ةلالالالالالالالا الم لومالالالالالالالا اإلخبةريالالالالالالالا/ 

بمالالالالالالالن  ال الالالالالالالة  القالالالالالالالراراا الصالالالالالالالةدراا مالالالالالالال  مجلالالالالالالالس الالالالالالالالوزرا   الالالالالالالول ارسالالالالالالالةل ال صالالالالالالالص المةليالالالالالالالا الالالالالالالالى إقلالالالالالالالي  

ثمتمالالالالالالةل الالالالالالالى  ردسالالالالالالتة د وفيمالالالالالالة عالالالالالالد الق الالالالالالة  بالالالالالالالالراعي الرسالالالالالالميل لل مليالالالالالالا السيةسالالالالالالياد  ةلالالالالالالب ال  ومالالالالالالا بة

وقةل القيالالالالالالةد  فالالالالالالي اثئالالالالالالتاللد  يالالالالالالدر الالمالالالالالالي لو ةلالالالالالالا / الم لومالالالالالالا /د إ  لالق الالالالالالة  قالالالالالالراراا السالالالالالالل ا الق الالالالالالةئيا.

أصالالالالالالالبة الراعالالالالالالالي الرسالالالالالالالمي واثبالالالالالالالو  لل مليالالالالالالالا السيةسالالالالالالاليا فقالالالالالالالد أسالالالالالالالت ة  أ  ي الالالالالالالب  المالالالالالالالةر  السيةسالالالالالالالي وأ  

 ةديالالالالالا الالالالالال   يالالالالالنص علالالالالالى وأ الالالالالةلد أ  لقالالالالالرار الم  مالالالالالا اثتي الالالالالو  رالالالالالو ال يصالالالالالل ال قيقالالالالالي فالالالالالي مل الالالالالةا  ميردل.

ال الالالالالة  القالالالالالراراا الصالالالالالةدرد مالالالالال  مجلالالالالالس الالالالالالوزرا  بمالالالالالن  ارسالالالالالةل  صالالالالالص إقلالالالالالي   ردسالالالالالتة  لالالالالاليس لديالالالالالا أ  دخالالالالالل 

بةلم ةو الالالالالةا بالالالالالي  ب الالالالالداد واربيالالالالالل بةعتبالالالالالةر لالالالالالدل الق الالالالالة  قالالالالالةنو  ي بقالالالالالالد مبينالالالالالة أ  لإقلالالالالالي   ردسالالالالالتة  عنالالالالالدمة 

بالالالالالالالةئتالل المالالالالالالالةل يد أ   وأو الالالالالالالة القيالالالالالالالةد يالالالالالالالوفي ب الالالالالالالل وعالالالالالالالود  فسالالالالالالالول ت الالالالالالالو  رنالالالالالالالةل امالالالالالالالواث  ترسالالالالالالالل لن ل.

لوزيالالالالالرد المةليالالالالالا وقبالالالالالل مالالالالالة يقالالالالالةرب المالالالالالنر من الالالالالا ارسالالالالالةل رالالالالال   األمالالالالالوال الالالالالالى إقلالالالالالي   ردسالالالالالتة  وانتظالالالالالرا ا  

ت الالالالالو  رنالالالالالةل موازنالالالالالالد ثفتالالالالالة الالالالالالى أ  لالم  مالالالالالا اثت ةديالالالالالا ت الالالالالد ال صالالالالال  ال صالالالالالي  الالالالالال   نلجالالالالال  اليالالالالالا وثبالالالالالد 

لجنالالالالالالا التالالالالالالي  ةنالالالالالالا تةب الالالالالالا لنالالالالالالة وبي  الالمالالالالالالي: لعلالالالالالالى أ    ومالالالالالالا ومنمالالالالالالة امالالالالالال  الت الالالالالالةل الجميالالالالالالع  ولنالالالالالالةل.

وفي وقالالالالالا سالالالالالالةبق مالالالالال  اليالالالالالالو د أصالالالالالالدرا الم  مالالالالالا اثت ةديالالالالالالا ال ليالالالالالالة اثمتمالالالالالةل الالالالالالالى الق الالالالالة  وتن يالالالالالال  قراراتالالالالالالال.

  مالالالالالالة  ب الالالالالالد  صالالالالالال ا قالالالالالالراراا صالالالالالالةدرد عالالالالالال  مجلالالالالالالس الالالالالالالوزرا  بمالالالالالالن  ارسالالالالالالةل ال صالالالالالالص المةليالالالالالالا الالالالالالالى اقلالالالالالالي  

  ردستة .
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  جنوبي ال رام لوب عمةئريةل ت ية بمالما متنمي  

 

اعلنالالالالالالا مديريالالالالالالا مالالالالالالر ا البصالالالالالالردد اليالالالالالالو  اثرب الالالالالالة د القالالالالالالب  علالالالالالالى مالمالالالالالالا متنمالالالالالالي  لقيالالالالالالةمن  /السالالالالالالومريا نيالالالالالالوز

و  را المديريالالالالالالالالا فالالالالالالالالي بيالالالالالالالالة  ورد بةل تةبالالالالالالالالا علالالالالالالالالى ا الالالالالالالالد الالالالالالالالالدور السالالالالالالالال نيا عبالالالالالالالالةرد لم لالالالالالالالالوب عمالالالالالالالالةئرية ل.

قةسالالالالالال  رامالالالالالالد  اللالالالالالالوا  البصالالالالالالرد د انالالالالالالا لبنالالالالالالة ا  علالالالالالالى توجينالالالالالالةا قةئالالالالالالد مالالالالالالر ا م ةفظالالالالالالاالسالالالالالالومريا نيالالالالالالوز لالالالالالالا

تالالالالالالي تنالالالالالالدد السالالالالالالل  المجتم الالالالالالي و  الالالالالالم  ب الالالالالالد  التنالالالالالالةو  مالالالالالالع مميالالالالالالر  ال الالالالالالت  و النزاعالالالالالالةا ال مالالالالالالةئريا وال زويالالالالالالد

الجنالالالالالالود األمنيالالالالالالا المسالالالالالالتمرد لقيالالالالالالةدد مالالالالالالر ا الم ةفظالالالالالالا فالالالالالالي الق الالالالالالة  علالالالالالالى المظالالالالالالةرر الدخيلالالالالالالا علالالالالالالى المجتمالالالالالالع 

وال مالالالالالل علالالالالالى إننةئنالالالالالة وفالالالالالر  سالالالالالل ا القالالالالالةنو د  يالالالالال  تم نالالالالالا م الالالالالةرز مر الالالالالز مالالالالالر ا القرنالالالالالا بالالالالالةمرد  الالالالالةب  

ى ا الالالالالالد الالالالالالالدور السالالالالالال نيا عبالالالالالالةرد المر الالالالالالز مالالالالالال  القالالالالالالة  القالالالالالالب  علالالالالالالى مالمالالالالالالا متنمالالالالالالي  لقيالالالالالالةمن  بةل تةبالالالالالالا علالالالالالال

وا الالالالالالةفا انالالالالالالا لتالالالالالال  اتخالالالالالالة  اثجالالالالالالرا اا )م لالالالالالالوب ل مالالالالالاليرد ...( بسالالالالالالبب خالالالالالالالل مخصالالالالالالي مالالالالالالع صالالالالالالة ب الدارل.

 القةنونيا ب قن  وفق القةنو ل.

 

 الداخليا : ت ةو  دولي واقليمي لم ةف ا المخدراا داخل ال را  

اا والمالالالالالالال مراا ال قليالالالالالالالا فالالالالالالالي وزارد أ صالالالالالالالا المديريالالالالالالالا ال ةمالالالالالالالا لمالالالالالالال و  المخالالالالالالالدرو ةلالالالالالالالا اثنبالالالالالالالة  ال راقيالالالالالالالا /

الداخليالالالالالالاد اليالالالالالالو  األرب الالالالالالة د نتالالالالالالةئ  عمليةتنالالالالالالة  الالالالالالد تجالالالالالالةر المخالالالالالالدراا خالالالالالالالل مالالالالالالنري د وفيمالالالالالالة  مالالالالالال ا عالالالالالال  

ت الالالالالةو  دولالالالالالي وإقليمالالالالالي لم ةف الالالالالا المخالالالالالدراا داخالالالالالل ال الالالالالرا د أعلنالالالالالا عالالالالال  مالالالالال تمر و نالالالالالي لم ةف الالالالالا المخالالالالالدراا 

التميمالالالالالالاليد لو ةلالالالالالالالا األنبالالالالالالالة  ال راقيالالالالالالالا فالالالالالالالي ل ار المقبل.وقالالالالالالالةل المت الالالالالالالد  بةسالالالالالالال  المديريالالالالالالالاد ال قالالالالالالالوقي  سالالالالالالالي  

)وا (د إ  لالداخليالالالالالالالا تالالالالالالالولي ملالالالالالالالل م ةف الالالالالالالا المخالالالالالالالدراا أرميالالالالالالالا  بيالالالالالالالرد وارتمةمالالالالالالالة  بةل الالالالالالالة لد ثفتالالالالالالالة  إلالالالالالالالى أ  

متنمالالالالالالة  بتجالالالالالالةرد المخالالالالالالدراا والمالالالالالال مراا  3882لجنالالالالالالود الالالالالالالوزارد أممالالالالالالرا خالالالالالالالل مالالالالالالنري  عالالالالالال  القالالالالالالب  علالالالالالالى 

مالالالالالال  الملقالالالالالالى القالالالالالالب   2070د وتالالالالالال  تجالالالالالالري    الالالالالال  مالالالالالال  المالالالالالالواد المخالالالالالالدرد 138ال قليالالالالالالاد بةإل الالالالالالةفا إلالالالالالالى  الالالالالالب  

علالالالالالالالالالين  مالالالالالالالالال  قبالالالالالالالالالل الق ة ل.وأ الالالالالالالالالةل التميمالالالالالالالالاليد أ  لالمديريالالالالالالالالالا ال ةمالالالالالالالالالا لمالالالالالالالالال و  م ةف الالالالالالالالالا المخالالالالالالالالالدراا 

والمالالالالال مراا ال قليالالالالالا لالالالالالدينة ت الالالالالةو  دولالالالالالي وعربالالالالالي لم ةف الالالالالا المخالالالالالدراا داخالالالالالل ال الالالالالرا د  يالالالالال  جالالالالالرل اجتمالالالالالة  

مالالالالالع م سسالالالالالا األمالالالالال  المت الالالالالدد لت الالالالالوير بالالالالالي  مالالالالالدير المديريالالالالالا اللالالالالالوا  أ مالالالالالد الزر الالالالالةنيد مالالالالالع الجةنالالالالالب ال رنسالالالالالي و

عمالالالالالالل م ةف الالالالالالا المخالالالالالالدراال.وبي  أ  لرنالالالالالالةل ات ةقالالالالالالة  علالالالالالالى أ  ي الالالالالالو  رنةلالالالالالالل مالالالالالال تمر و نالالالالالالي ل الالالالالالل األجنالالالالالالزد 

 األمنيالالالالالا لم ةف الالالالالالا المخالالالالالالدراا بالالالالالةل را  فالالالالالالي مالالالالالالنر ل ار المقبالالالالالل لت الالالالالالةفر الجنالالالالالالود والتقالالالالالد  فالالالالالالي رالالالالالال ا المجالالالالالالةلل.

لل الالالالالالالد مالالالالالالال  انتمالالالالالالالةر المخالالالالالالالدراا داخالالالالالالالل وأ الالالالالالالد أ  لرنالالالالالالالةل عمليالالالالالالالةا نوعيالالالالالالالا اسالالالالالالالتبةقيا تن الالالالالالال  بمالالالالالالال ل مسالالالالالالالتمر 

 ال را ل.

 

https://www.alsumaria.tv/Entity/3172698065/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/133541/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/4274050825/%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%20%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF%20%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%AF/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/4274050825/%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%20%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF%20%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%AF/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/4274050825/%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%20%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF%20%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%AF/ar/
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 م مال خةصة بةلوقود 146وزير الن   يوجا بةستئنةل تجنيز

 

ا نةئب رئيس الوزرا  لم و  ال ةقا وزير الن    ية  عبد ال نيد اليو  األرب ة د بةستئنةل /و ةلا اثنبة  ال راقيا  وج 

بةلوقود.الخةص   في ق ة  اإلنمة اا  م مال   275تجنيز   

ا بةستئنةل تجنيز  و  ر الم تب اإلعالمي لوزارد الن   في بية  تلقتا و ةلا األنبة  ال راقيا )وا (: أ  لعبد ال ني وج 

م مال  م  م ةمل الق ة  الخةص بةل صص المقررد م  الوقودد التي  ةنا متوق ا ع  اإلنتةا ألسبةب مختل اد خالل  275

  ل.تر سا اجتمة  ال مليةا القيةد

زيةدد اإلنتةا   وقةل عبد ال نيد ب سب البية د إ  لالوزارد ت رص على دع  م ةمل الق ة  الخةص بةلوقودد م  أجل

واألسةسيا للموا ني د وللق ةعةا الخدميا المختل ال.  الو نيد وتوفير المواد اإلنمةئيا األوليا  

م ةمل ال ةبو د المرمستو د الجصد البورلد و يررةل.وأمةر الم تب اإلعالمي إلى أ  لق ة  اإلنمة اا المممول ي     

 

 الدوثر يرت ع في ب داد وينخ   في  وردستة  مع اث ال 

ارت  ا اس ةر صرل الدوثر اثمري ي امة  الدينةر ال راقيد يو  اثرب ة د مع إق ةل البورصا الرئيسيا في م ق نيوز/ 

ستة .ب دادد فيمة انخ  ا في اربيل عةصما اقلي   ورد  

دينةر عراقي  160800وقةل مراسل و ةلا م ق نيوزد ٕا  بورصا ال  ة  المر زيا في ب دادد أق لا على س ر صرل بلا 

دوثر. 100دينةر عراقية ل ل  160600دوثرد فيمة  ةنا اثس ةر صبة  ر ا اليو   100مقةبل   

سوا  الم ليا في ب داد ارت  ا  ي  بلا س ر البيع وامةر مراسلنة الى ا  اس ةر البيع والمرا  في م ةل الصيرفا بةأل

دوثر. 100دينةر ل ل  160500دينةر عراقيد بينمة بل ا اس ةر المرا   161500  

دوثرد  100دينةرا ل ل  162250وفي اربيل فقد سجل الدوثر انخ ة ة مع ا ال  البورصا فينة  ي  بلا س ر البيع 

دوثر. 100دينةرا مقةبل  162225وس ر المرا    
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 متنة م  اإلبل في الس وديا والسل ةا تت رل 31مر   ةم  ي تل با 

 

متنة م  اإلبل  ربي من قا األفالا  40أفةدا ص ي ا لسبقل بن  مر ة  ةم ة تسبب في ن و  ن و المصدر:لسبقل / 

 في الممل ا الس وديا

يومةد وتسبب في  20ت مى فجند في ق يع اإلبل من  ن و ونقلا لسبقل ع  مةلل اإلبل خ الدوسر  قولا إ  المر  

متنة ومة زال ي صد المزيدل. 40ن و  أ مر م    

وتةبع الدوسر : لبةمر أ بة  الموقع بنخ  عي نةا وإرسةلنة للرية د إث أ  تنخر ظنور النتةئ د قد ي ل ني ال مير م  

 اإلبلد وقد تنتقل ال دول إلى إبل المن قال.

الوقا ن سا بسرعا تمخيص المر  وعالجا أو م رفا مسببةتا. مة  ةلب في   

لسبقل أ  م تب البيئا والمية  والزراعا بةمر على مدار يومي  دراسا  ةثا اإلبل المصةبا والنةفقا وقة   وأو  ا

 بس ب عي نةا وإرسةلنة لمختبراا الرية  لتمخيص المر  وينتظر وصول النتةئ .

 

  ال  سرا   ةفا الموقوفي  في ق يا ان جةر مرفن بيرواقة ي م  ما التمييز ي ل  إ

أعل  قة ي م  ما التمييز اللبنةنيا  سة  عويداا اليو  األرب ة  ع  إ ال  سرا   ةفا الموقوفي  في ق يا روسية اليو / 

ةر  البي ةر ان جةر مرفن بيروا. مة ادعى مدعي عة  التمييز على الم قق ال دلي بق يا ان جةر مرفن بيروا القة ي  

وأصدر قرارا بمن ا م  الس ر.وقةلا النيةبا ال ةما التمييزيا: لال ةب ا ال دليا ث تزال بيد القة ي  سة  عويدااد فقرار 

 القة ي البي ةر بةألمس ل  ين   بينمة قرار عويداا اليو  بء ال  سرا  الموقوفي  ستن    األجنزد األمنيال.

ةن جةر مرفن بيروا  ةر  البي ةر قةئال: لث قيما قةنونيا لقرار مدعي ال ة  التتمييز  م  جنتاد أو ة الم قق ال دلي ب

 بةخال  سبيل الموقوفي  بق يا ان جةر المرفنل.

بءخال  سبيل الموقوفي  سي و  بممةبا انقالب على القةنو ل. وأ ةل: لتجةوب القول األمنيا مع قرار عويداا  

: لالم قق ال دلي و د  م  يملل  ق إصدار قراراا إخال  السبيل وبةلتةلي ث قيما وتةبع القة ي  ةر  البي ةر م  دا

 قةنونيا لقرار  سة  عويداال.

 3وأمس المالمة د أدرا قة ي الت قيقةا في ق يا مرفن بيرواد  ةر  البي ةرد النةئب ال ة  التمييز د  سة  عويدااد و

   المنر المقبل.ق ةد لخري د على قةئما المدعى علين  ثستجوابن
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-جند  أو راني وإسقة  مقةتلا م  نو  لسو 111الدفة  الروسيا ت ل  الق ة  على ن و 

 ل16

 

جنالالالالالالالالد   200أعلنالالالالالالالالا وزارد الالالالالالالالالدفة  الروسالالالالالالالالياد اليالالالالالالالالو  األرب الالالالالالالالة د الق الالالالالالالالة  علالالالالالالالالى ن الالالالالالالالو  / RTالمصالالالالالالالالدر: 

 ل تةب ا لسال  الجو األو راني في من قا سالفيةنسل.27-أو راني وإسقة  مقةتلا م  نو  لسو

وقةلالالالالالالا وزارد الالالالالالالدفة  فالالالالالالي اإلفالالالالالالةدد الصالالالالالال  يا اليوميالالالالالالا إ  سالالالالالالال  الجالالالالالالو الروسالالالالالاليد و الالالالالال لل سالالالالالالال  المدف يالالالالالالا 

 التةب ا للقواا األو رانيا في مقة  ا خةر ول. 92و 14األلويا اوليا قصل و داا 

مجموعالالالالالالةا اسالالالالالالت ال  وتخريالالالالالالب تةب الالالالالالا للقالالالالالالواا  7بةإل الالالالالالةفا إلالالالالالالى  لالالالالالالل أ ب الالالالالالا القالالالالالالواا الروسالالالالالاليا أعمالالالالالالةل 

عسالالالالالال رية وتالالالالالالدمير لليالالالالالالةا عسالالالالالال ريا ومالالالالالالدفع  اتالالالالالالي  90األو رانيالالالالالالاد فالالالالالالي خالالالالالالةر ولد  مالالالالالالة تالالالالالال  الق الالالالالالة  علالالالالالالى 

 ال ر ا ألمةني الصنع.

ليمالالالالالة د اسالالالالالتندل سالالالالالال  الجالالالالالو والمدف يالالالالالا الروسالالالالاليا نق الالالالالا تمر الالالالالز للقالالالالالواا والم الالالالالداا  -تجالالالالالة   راسالالالالالنو وفالالالالالي ا

مالالالالالدافع  4جنالالالالالدية وتالالالالالدمير مالالالالالر بتي  قتالالالالالةليتي  مالالالالالدرعتي  و 20األو رانيالالالالالاد  يالالالالال  تالالالالال  الق الالالالالة  علالالالالالى أ مالالالالالر مالالالالال  

 رةوتزر  اتيا الدفع.

ا أ الالالالالالرارا بمصالالالالالالةدر القالالالالالالواا الروسالالالالالاليا عمليالالالالالالةا رجوميالالالالالالا نةج الالالالالالا وأل قالالالالالال وفالالالالالالي اتجالالالالالالة  دونيتسالالالالالاللد واصالالالالالاللا

ال الالالالالدود و بدتالالالالالا خسالالالالالةئر فةد الالالالالا تجالالالالالةوزا السالالالالالتي  بالالالالالي  قتيالالالالالل وجالالالالالريةد بةإل الالالالالةفا إلالالالالالى تالالالالالدمير عالالالالالدد مالالالالال   نيالالالالالرا 

 اوليةا ال س ريا.

خالالالالالالالل عمليةتنالالالالالالة النجوميالالالالالالاد سالالالالالالي را  وفالالالالالالي م الالالالالالور زابوروجيالالالالالالا قةلالالالالالالا وزارد الالالالالالالدفة  إ  القالالالالالالواا الروسالالالالالاليا

عسالالالالالال رية أو رانيالالالالالالةد وتالالالالالالدمير  60مالالالالالال   علالالالالالالى مواقالالالالالالع جديالالالالالالدد ومتقدمالالالالالالا وتم نالالالالالالا مالالالالالال  الق الالالالالالة  علالالالالالالى أ مالالالالالالر

 م داا عس ريا.

اسالالالالالالالت ال  أو رانيالالالالالالالا ال بالالالالالالالور  تالالالالالالال  التصالالالالالالالد  بنيالالالالالالالرا  المدف يالالالالالالالا لم ةولالالالالالالالا مجموعالالالالالالالةا وفالالالالالالالي اتجالالالالالالالة  خيرسالالالالالالالو 

قالالالالالالوارب  3جنالالالالالالدية أو رانيالالالالالالة وتالالالالالالدمير  30ال الالالالالال ا اليسالالالالالالرل لننالالالالالالر دنيبالالالالالالرد  مالالالالالالة تالالالالالال  الق الالالالالالة  علالالالالالالى ن الالالالالالو  إلالالالالالالى

 ومر بتي قتةل.
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 عيال إلى أو رانيةبةيد  ي ل  تقدي ل أسل ا نو

الالالالالالرئيس األمير الالالالاليد جالالالالالو بةيالالالالالد د يالالالالالو  األرب الالالالالة د عالالالالال  تقالالالالالدي   زمالالالالالا مسالالالالالةعداا اعلالالالالال   سالالالالال ة  نيالالالالالوز عربيالالالالالا/

 عسر يا جديدد ألو رانيةد تممل عمراا الدبةبةا م   راز إبرامز ومدرعةا وزخةئر.

ز بالالالالالال لل ترسالالالالالالةنا دب ةبالالالالالالا أبرامالالالالالالز 31وقالالالالالالةل بةيالالالالالالد  إ  أ   الوثيالالالالالالةا المت  الالالالالالدد سترسالالالالالالل إلالالالالالالى أو رانيالالالالالالة  د لتت الالالالالالز 

الالالالالع لالالالالالدل الجالالالالاليي األو رانالالالالالي تمنيالالالالالدا  لنجالالالالالو   م الالالالالةد  يسالالالالالت د  لمالالالالالن ا  الالالالالد  القالالالالالواا األسالالالالالل ا ال ربيالالالالالا التالالالالالي تتجم 

 الروسيا.

وعالالالالالال  فةعليالالالالالالا دبةبالالالالالالةا ابرامالالالالالالز األمير يالالالالالالاد قالالالالالالةل جالالالالالالو بالالالالالالةي : لدبةبالالالالالالةا ابرامالالالالالالز رالالالالالالي أف الالالالالالل الالالالالالالدبةبةا فالالالالالالي 

 ال ةل )...( وسندرب األور رانيي  قريبةد بينمة ن مل على إيصةلنة إلى أر  الم ر ال.

إلالالالالالالى المسالالالالالالةعداا ال سالالالالالال ريا المقدمالالالالالالا مالالالالالال  بالالالالالالالد  ر نالالالالالالة  مةيالالالالالالا سالالالالالاليةدد أو رانيالالالالالالة  الالالالالالالرئيس األمير الالالالالالي ول الالالالالالا

ألو رانيالالالالالة و ريصالالالالالو  علالالالالالى اثنتصالالالالالةر فالالالالالي والالالالالالدفة  عالالالالال  أرا الالالالالينةلد م الالالالالي ة لن الالالالال  متو الالالالالدو  فالالالالالي دعمنالالالالالة 

 الم ر ا ألننة مواجنا م  أجل ال ريال.

 واستدرل قةئال لالدبةبةا والمسةعداا األمير يا ألو رانية ث تم  ل تنديدا  رجومية  لروسيةل.

 2ليوبالالالالالةرد ”دبةبالالالالالا مالالالالال   الالالالالراز  14جالالالالالة  قالالالالالرار الوثيالالالالالةا المت الالالالالدد فالالالالالي أعقالالالالالةب موافقالالالالالا ألمةنيالالالالالة علالالالالالى إرسالالالالالةل 

   مخزوننة.م″ 6أيا 

 خيالالالالالةر ” أبرامالالالالالز” ةنالالالالالا ألمةنيالالالالالة قةلالالالالالا إ  دبةبةتنالالالالالة لالالالالال  يالالالالالت  إرسالالالالالةلنة مالالالالالة لالالالالال  ت الالالالالع الوثيالالالالالةا المت الالالالالدد دبةبةتنالالالالالة 

علالالالالالى ال ةولالالالالالاد ل الالالالالد  ر بتنالالالالالة فالالالالالي إمالالالالالةرد   الالالالالب روسالالالالالية دو  أ  تلتالالالالالز  الوثيالالالالالةا المت الالالالالدد بءرسالالالالالةل دبةبةتنالالالالالة 

 الخةصا بةلممل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AF%D8%A8%D9%91%D8%A7%D8%A8%D8%A9+%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B2&contentId=1591630
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A&contentId=1591630
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