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قرار العراق  برئاسة السيد الحلبوسي، مؤتمر االتحاد البرلماني العربي ينطلق تحت شعار دعم است

 وسيادته 

انطلقععت اليععوم السععبت اعمععار المععؤتمر الرابععم وال ا ععيم لاتحععاد البرلمععاني العربععي  ععي  موقععم مسلععن النععوا  

بغععداد برئاسععة االسععتا  محمععد الحلبوسععي رئععين االتحععاد ورئععين مسلععن النععوا  العراقععي تحععت شعععار  الععدعم 

ة ورئعععين ا لبرلمعععام العربعععي لتع يععع  اسعععتقرار الععععراق وسعععيادته  بمشعععارتة رؤسعععاا البرلمانعععات والو عععود العربيععع 

 العربععععععي، ورئععععععين االتحععععععاد البرلمععععععاني الععععععدولي، ورئععععععين برلمععععععام البحععععععر ا بععععععي  المتوسععععععط

و عععي ا تتعععات المعععؤتمر الععع ص عقعععد  عععي القرعععر الحتعععومي، اسعععتعر رئعععين االتحعععاد البرلمعععاني العربعععي السعععيد 

 عععوم الرابعععم وال االحلبوسعععي تلمتعععه بتقعععديم رعععالا الشعععتر لاشعععقاا الععععر  علععع  دعمععععم  م يتعععوم المعععؤتمر 

ع  العراقععيس مععم  قرعع  سبععار تردسععتام  لعع  برععر   لاتحععاد البرلمععاني العربععي برئاسععة، العععراق، مرحبععا باسععم الشعع 

ام والت  عععامم  الرلعععيح بح عععور رؤسعععاا البرلمانعععات العربيعععة والو عععود المرا قعععة لععععا  عععي بغعععداد  العروبعععة والسععع 

، بععععععععععععععد م عععععععععععععي  ربععععععععععععععيم عامعععععععععععععا علععععععععععععع  است عععععععععععععا ة المعععععععععععععؤتمر  .ا رعععععععععععععوصس

ةك البرلمانيعععة تشعععتر رطعععو ي معمعععةي لتع يععع  العاقعععات بعععيم البلعععدام واشعععا ر العععرئين الحلبوسعععي الععع  ام ةععع ب القمععع 

العربيععة الشععقيقة توننععا نععؤمم  م النوايععا والقلععو    شععقائنا  شععد  باكععةي وتعبيععراي مععم تععرس، مععا قيععر وسععيكقار بععع ا 

ي الشععععععار  الععععع ص تحملعععععه العععععدور   عععععي دععععععم وم  .سعععععاند  الععععععراق واسعععععتقراربالررعععععوا، م منعععععا عاليعععععا

ولفععت رئععين االتحععاد البرلمععاني العربععي  لعع   م  عمععارك المععؤتمر الرابععم وال ا ععيم تنتاععر الت يععر  مععم المررسععات 

ة العربيععععة، ومسعععتسدات السعععاحتيم امقليميعععة والدوليعععة  ات االةتمععععام  ه لق عععايا ا مععع   عععي نقاشعععات،ه وطروحاتععع،

د  السععععود  وي نبععع   الرا عععات السانبيعععة  للوقعععو   معععام المشعععترم، م عععيفا  نعععه  م ا وامك للبيعععت  العربعععي ليوحعععس،

ي مععم رععار رععياكة، اسععتراتيسيٍة شععاملٍة وواقعيععٍة تسععاب المشععتات العالقععة منعع   ي و قليميععا التحععديات الراةنععة دوليععا

ي للمسععاعي الراميععة  لعع  تحقيععق اال سععتقرار  تععر  طويلععة والاععرو  الرعععبة التععي تتطلعع   عمععاي مشععترتا وتت يفععا

 .وا معععععععععععععععععععععم، و عععععععععععععععععععععي مقعععععععععععععععععععععدمتعا ق عععععععععععععععععععععيةك ا معععععععععععععععععععععم الغععععععععععععععععععععع ائي

وعبعععر السعععيد الحلبوسعععي ععععم ر  عععه العتعععدااات قعععوات االحعععتار الرععععيوني، وتساةلعععه لتعععرس، القعععيم والمبعععاد  

، ا شعععقاا الفلسعععطينييم، مؤتعععدا علععع   بعععات موقفنعععا معععم الق عععية، الفلسعععطينية معمعععا معععر  الوقعععتك  امنسعععانية بحعععقس
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رت الاععرو ك ال دوليععة باميمععاٍم الراسععقٍ بإحقيععة  روان،نععا الفلسععطينييم بهقامععة، دولععت،عم الفلسععطينية المسععتقل ة وتغيعع 

وعارعععمتعا القعععدن الشعععري ، معربعععا ععععم ر  عععه القعععاطم للسعععاا  لالديعععام والتتععع  السعععماوية، وال سعععيما 

ر  التعععععععععي تحعععععععععاور االعتعععععععععداا علععععععععع  القعععععععععر م التعععععععععريم وقدسعععععععععيته  .المحعععععععععاوالت المتتعععععععععرس،

محمععد الحلبوسععي  ععي تلمتععه،  م ا شععق اا  ععي سععوريا مععروا  ععي ا يععام ا ريععر  باععرو  رعععبة   ععر  وتععابم الععرئين

ال لععع ار، المعععدمر، الععع ص  عععر  معععدناي ع يععع  ي وكاليعععةي معععم  رسعععاا العععباد، و وقعععم   عععراراي بالغعععة بعععا روات 

ي بالسعععي واالسععتمرار،  ععي واسعع  المسععاند  والععدعم  لعع   نععا سميعععا حععيم  نسععاا، تععداعيات والممتلتععات، ممععا يل مك

ةعععا الرععععبةا، داعيعععا الععع  ام تتبنععع   العععدور العربيعععة علععع  تا عععة المسعععتويات البرلمانيعععة والحتوميعععة  ا  معععة، و  ار،

ةعععععععا بشعععععععتٍر  ععععععععار ععععععععا العربعععععععي وممارسعععععععة دور، ي بععععععععود  سعععععععوريا  لععععععع  محيط،  .قعععععععراراي نعائيعععععععا

ادب لسعععود العععراق الراميععة  لعع  مععم سعتععه، اتععد رئععين مسلععن النععوا  ا ردنععي السععيد احمععد الرععفدص، دعععم بعع 

تع يعع  التعععاوم وتحقيععق المرععالك المشععترتة بععيم الععدور العربيععة الشععقيقة، مبينععا ام اسععتقرار العععراق يعععد رتيعع   

 ساسععية  معععم العععباد العربيعععة والمنطقععة، مشعععددا علععع  اةميعععة حسعععم السععوار واحتعععرام الشعععؤوم الدارليعععة التعععي 

 .يعععععععععععععععة العععععععععععععععع  االسععععععععععععععععتقرارتشعععععععععععععععتر منطلقععععععععععععععععا للعاقعععععععععععععععات الدوليععععععععععععععععة المؤد

وشععدد رئععين مسلععن الشععورت االمععاراتي السععيد رععقر كبععاس علعع  اةميععة التنسععيق البرلمععاني وتوحيععد المواقعع  

العربيععة علعع  مسععتوت الق ععايا المشععترتة وتفعيععر دور الدبلوماسععية البرلمانيععة و ععتك  بععوا  التعععاوم والتتععات  

  تفعيععر دور االتحععاد البرلمععاني العربععي باعتبععارب مععم  سععر تحقيععق التتامععر العربععي،   ععا عععم دعوتععه العع   ععرور

المالعععة السامععععة للبرلمانعععات العربيعععة، موسععععا الشعععتر والتقعععدير للسععععود التعععي بععع لت  عععي سعععبير  نسعععات العمعععر 

 .البرلمععععاني العربععععي، معربععععا عععععم  سععععفه لمععععا تعر ععععت لععععه سععععوريا الشععععقيقة بسععععب  تار ععععة ال لعععع ار

رص السععيد ابععراةيم بوكععالي العع   م استماعنععا  ععي بغععداد سععاا و شععار رئععين المسلععن الشعععبي الععوطني الس ائعع 

لتع يعع  وترسععيق روابععط ا رععو  العربيععة والوقععو  رععفا واحععدا  ععي مواسعععة ا رطععار والتحععديات التععي تواسععه 

 .الوحععد  العربيععة، مؤتععدا دعععم بععادب للمععؤتمر الرامععي العع  تع يعع  االسععتقرار  ععي العععراق وسميععم الععدور العربيععة

رئععين مسلععن الشععع   ععي السمعوريععة العربيععة السععورية السععععععيد حمععودب رععبا  شععترب لالشععقاا  مععم سانبععه، قععدم

العععر  والععدور الرععديقة العع يم عبععروا عععم عميععق شعععورةم ومسععاندتعم وتعععا يعم الرععادقة للشععع  السععورص 

سعععراا ال لععع ار المعععدمر الععع ص  عععر  ععععدداي معععم المحا اعععات السعععورية، مؤتعععدا علععع   عععرور  اسعععتمرار تنسعععيق 

ي لقعععوت العيمنعععة واالحعععتار وامرةعععا ا  .لعاقعععات البرلمانيعععة العربيعععة وتوطيعععدةا والبنعععاا عليععععا للترعععدص مععععا

ودعععا رئععين مسلععن الشععع  الرععومالي الشععيق محمععد ادم نععور العع  دعععم مسععاعي العععراق  ععي اعععاد  االعمععار 

اتعععه  عععي مواسععععة وتع عععيد االسعععتقرار ورعععوم وحعععد  النسعععيح العععوطني، ومسعععيرته نحعععو االسعععتقرار وتع يععع  قدر

 .التحدياتععععععععععععع م منععععععععععععا سعععععععععععععود الحتومععععععععععععة العراقيععععععععععععة  ععععععععععععي متا حععععععععععععة االرةععععععععععععا 

و معععم رئعععين مسلعععن شعععورت سعععلطنة عمعععام الشعععيق رالعععد بعععم ةعععار، دور بغعععداد حا عععر  بعععاد الرا عععديم 

والح ععارات االنسععانية الحت ععام االستمععاا البرلمععاني العربععي، م ععيفا ام المععؤتمر يععإتي لترسععيق العمععر العربععي 

 .عععععععععععععة ا رطععععععععععععار والتحععععععععععععديات التععععععععععععي تواسععععععععععععه البلععععععععععععدام العربيععععععععععععة ععععععععععععي مواس

واشعععاد رئعععين مسلعععن النعععوا  الفلسعععطيني بعععدور رئعععين االتحعععاد البرلمعععاني العربعععي، رئعععين مسلعععن النعععوا  

العراقععي لدعمععه المواقعع  العربيععة  ععي المحا ععر الدوليععة، مطالبععا بمسععاند  الشععع  السععورص للرععرو  مععم ا مععة 

دات الماليععة لعععم و كا ععة المنتععوبيم، مؤتععدا اةميععة عععود  سععوريا لمتانتعععا بععيم ال لعع ار   ععا عععم تقععديم المسععاع

العععدور العربيعععة ور عععم الحرعععار عنععععا منوةعععا الععع   عععرور  ايقعععا  الممارسعععات القمعيعععة لاحعععتار الرععععيوني 

 .واعتداااتععععععععععععععععععععععععععععععععععه  ععععععععععععععععععععععععععععععععععد الشععععععععععععععععععععععععععععععععععع  الفلسععععععععععععععععععععععععععععععععععطيني

مواسعععة التحععديات التععي مععر  و  نعع  رئععين مسلععن النععوا  المرععرص السععيد حنفععي السبععالي علعع  دور العععراق  ععي

بعععا وتحقيقععه االنترععارات علعع  الرعععيد االمنععي واالقترععادص، مشععيرا العع  سعععي مرععر لترسمععة رؤيتعععا لعععراق 

مسعععتقر وامعععم وانتقعععار رطعععط التععععاوم ال نعععائي معععم مرحلعععة النوايعععا والتشعععاور الععع  مرحلعععة الشعععروا  عععي اترعععا  
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دص بععيم البلععديم رارععة  ععي مشععروعات اعععاد  االعمععار الرطععوات التنفي يععة التععي تتفععر ترسععيق التعععاوم االقترععا

والبنعع  التحتيععة  ععي العععراق، ال تععا العع  ام عراقععا مسععتقرا وقويععا يعععد ا ععا ة محوريععة ال كنعع  لمناومععة االمععم 

 .القعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععومي العربعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععي

مععم سانبععه، اعععر  رئععين مسلععن النععوا  اليمنععي السععيد سععلطام سعععيد البرتععاني عععم تقععديرب للععدور المحععورص 

العععراق  ععي المنطقععة العربيععة مععم رععار دعععم تحقيععق الوحععد  والتنميععة، منوةععا العع  حاسععة العععراق العع ص يم لععه 

 .لعععععععععععععععععدعم العععععععععععععععععدور العربيعععععععععععععععععة معععععععععععععععععم اسعععععععععععععععععر االسعععععععععععععععععتقرار والبنعععععععععععععععععاا

وعبععر رئععين مسلععن الشععورت القطععرص السععيد حسععم بععم عبععدال الغععانم عععم  ععائق االحتععرام للسعععود التععي حققعععا 

التععي اقيمععت  ععي البرععر  وتسععرت  ٢٥حععه  ععي تناععيم بطولععة رليسععي العععراق  ععي تحقيععق اال دةععار ال سععيما نسا

الرعععور  النمطيعععة السعععلبية ععععم الععععراق، مسعععتنترا بالوقعععت  اتعععه االعتعععدااات المتتعععرر  معععم قبعععر االحعععتار 

االسععرائيلي  ععد الشععع  الفلسععطيني الشععقيق واررةععا اقتحامععه لمدينععة نععابلن التععي ادت العع  استشعععاد ات ععر مععم 

 .عشععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععر  اشععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععراا

متععه ا نععاا المععؤتمر، اشععار رئععين مسلععن التععوا  الليبععي السععيد عقيلععة رععالك عيسعع  العع  ام المنطقععة و ععي تل

العربيععة بععإمن الحاسععة العع  التنسععيق وتوحيععد المواقعع  لتحقيععق التعععاوم والت ععامم مععم سميععم شعععو  البلععدام 

 .العربيعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععة

 عععرور  تع يععع  االمعععم  و تعععد النائععع  االور لعععرئين مسلعععن النعععوا  البحرينعععي السعععيد عبعععد النبعععي سعععلمام علععع 

واالسعععتقرار  عععي الععععراق ودععععم مؤسسعععاته الدسعععتورية ونبععع  التعرععع  والتراةيعععة وععععدم التعععدرر  عععي شعععؤونه 

 .الدارليععععة، داعيعععععا العععع  مسعععععاند  العععععراق بسععععععودب  عععععي تا ععععة المسعععععاالت ال سععععيما المسعععععار االقترعععععادص

ي تلمععة باسععم العععراق، مبينععا وتحععدا النائعع  ا ور لععرئين مسلععن النععوا  العرقععي السععيد محسععم المنععدالوص  عع 

 يعععا ام بععا  قا ععة التسععامك وتقبععر االالرععر ونبعع  اال تععار المتطر ععة تفيلععة بالق ععاا علعع  سعع ور االرةععا ، مطالبععا 

بهترععا  موقعع  حععا م لحمايععة حقععوق الععدور العربيععة وحررعععا مععم ا مععم المععائي، مؤتععدا علعع   ةميععة االرتقععاا 

 ععي الععوطم العربععي، مععم رععار تبنععي المسععالن النيابيععة للتشععريعات بععالواقم االقترععادص والتسععارص واالسععت مارص 

 .ال عععععععععععععععععععععععععععععععععععرورية والا معععععععععععععععععععععععععععععععععععة بعععععععععععععععععععععععععععععععععععع ا الرعععععععععععععععععععععععععععععععععععدد

ي، ويسععع   ععي  ي تبيععراي  ععي النرععر علعع  امرةععا  امنيععاي وعسععتريا وقععار السععيد المنععدالوص  م قالعععراق قطععم شععوطا

والتعرعع  المععؤدص  لعع   المرحلععة الحاليععة لتحقيععق النرععر الفتععرص وال قععا ي علعع  سميععم منععابم واشععتار التطععر 

العنعع ، ال تععا العع  ترحيعع  العععراق بتقععديم الععدعم لسععوريا ومسععاعدتعا  ععي عمليععات االكا ععة ومسععاند  المنتععوبيم 

سععراا ال لعع ار، ا ععا ة العع  تاتيععدب لموقعع  العععراق ال ابععت والععداعم للق ععية الفلسععطينية وانعععاا االحععتار واقامععة 

 . دولعععععععععععععععععععة  لسعععععععععععععععععععطينية مسعععععععععععععععععععتقلة عارعععععععععععععععععععمتعا القعععععععععععععععععععدن الشعععععععععععععععععععري

وبععيم الو ععد المغربععي  ععي تلمععة القيععت نيابععة عععم رئععين الو ععد حسععم بععم عمععر ام بعععد المسععا ة بععيم العععراق شععرق 

الععوطم العربععي، والمغععر   ععي س ئعععا الغربععي لععم يمنععم التوارععر والتعععاوم ولععم ينقطععم التعععاوم بععيم البلععديم 

  وحدتععه ور اةيتععه وع تععه، الشععقيقيم منعع  القععرم السععابم، مشععددا علعع   ععرور  الوقععو  مععم العععراق ومسععاند

 .مشعععععععيرا العععععععع  دور العععععععععراق بدعمععععععععه السععععععععتقار المملتععععععععة المغربيععععععععة  ععععععععي االمععععععععم المتحععععععععد 

و شععاد رئععين و ععد مسلععن االمععة التععويتي السععيد  ععامر سعععد الافيععرص بتطلعععات العععراق  ععي النعععو  واالسععتقرار، 

سععنة عععم است ععا ة  ٤٤طععار معنئععا العععراق بنساحععه  ععي  حت ععام بطولععة تععإن الرلععيح لتععر  القععدم بعععد كيععا  

البطولععة، ال تععا العع  ام اسععتقرار العععراق و منععه سعع ا ال يتسعع   عععم امععم دور الرلععيح العربععي، مرحبععا بالوقععت 

نفسعععه بمسعععاعي العععربط التعربعععائي بعععيم الععععراق ودور مسلعععن التععععاوم الرليسعععي،  يمعععا دععععا الععع  حعععر المسعععائر 

 .السعععتتمار ترسعععيم الحعععدود بعععيم البلعععديم الشعععقيقيمالعالقعععة بعععيم الععععراق والتويعععت ومنععععا اسعععتمرار التفعععاو  

وقععدم ع ععو الو ععد اللبنععاني المشععارم  ععي المععؤتمر السععيد ايععو  حميععد الشععتر واالمتنععام للععدور العربيععة وب ععمنعا 

العععراق لععدعمعم لبنععام  ععي اال مععة االقترععادية التععي يمععر بعععا، داعيععا العع  ايسععاد حلععور واليععة  ررععد  االمانععة 
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رلمععاني العربععي الماليععة  ععي البنععوم اللبنانيععة، متابعععا ام المععؤتمر العع ص تحت ععنه بغععداد يععدر علعع  العامععة لاتحععاد الب

اسععتعاد  العععراق دورب تحسععر رحعع   ععي تو يععق العاقععات بععيم الععدور العربيععة، معلنععا مسععاند  بععادب معععاد  مقععر 

 .االتحععععععععععععععاد البرلمععععععععععععععاني العربععععععععععععععي العععععععععععععع  السمعوريععععععععععععععة العربيععععععععععععععة السععععععععععععععورية

، ةنععإ رئععين البرلمععام العربععي السععيد عععادر العسععومي تسععنم السععيد رئععين مسلععن النععوا  وعلعع  ةععامس المععؤتمر

العراقععي رئاسععة االتحععاد البرلمععاني العربععي معبععرا عععم سعععادته للمشععارتة  ععي المععؤتمر الرابععم وال ا ععيم المقععام 

 . عععععععععععععععي الععععععععععععععععراق، مشعععععععععععععععيدا بحسعععععععععععععععم االسعععععععععععععععتقبار واالقامعععععععععععععععة والتناعععععععععععععععيم

لمو عععوعات المتعلقعععة بعععالمؤتمر والداعمعععة  معععم واسعععتقرار المنطقعععة و  نععع  السعععيد العسعععومي علععع  ارتيعععار ا

العربيععة، ومواسعععة التحععديات واال مععات السياسععية واالقترععادية، مشععيرا  لعع  ام اقامععة المععؤتمر ريععر دليععر علعع  

امععم واسععتقرار البلععد وقدرتععه علعع  تغلعع  الاععرو  الرعععبة، متطلعععا العع  عععود  العععراق الفعالععة بععيم اشععقائه العععر  

 .تعاد  متانتعععه ال تعععا ام الععععراق بحاسعععة للوقعععو  مععععه الععععاد  البنعععاا والتنميعععة وتعععو ير سعععبر الحيعععا واسععع 

واعلععم السععيد محمععد الحلبوسععي عععم تشععتير و ععد نيععابي مععم االتحععاد البرلمععاني العربععي ل يععار  السمعوريععة العربيععة 

لشععع  البرلمانيععة العربيععة السععورية دعمععا لاشععقاا ومسععاندتعم  ععي محنععتعم،  يمععا سععرت تتععريم عععدد مععم نععوا  ا

 .المشععععععععععععععععععععارتة  ععععععععععععععععععععي المععععععععععععععععععععؤتمر بسععععععععععععععععععععائ   التميعععععععععععععععععععع  البرلمععععععععععععععععععععاني

تمععا تععا السععيد الحلبوسععي رئععين االتحععاد البرلمععاني العربععي  ععي رتععام المععؤتمر، مشععروا  عععام بغععداد والعع ص 

ت ععمم دعععم رؤسععاا البرلمانععات والو ععود وت ععامنعم مععم سمعوريععة العععراق و ععرور  تععو ير تععر مععا يلعع م لتع يعع  

سععتقرارب وسععيادته ووحععد  ارا ععيه ووقععو عم الععدائم والراسععق وبتععر االمتانععات العع  سانعع  االشععقاا العععراقييم، ا

مؤتعععدا ام المعععؤتمر ينعقعععد  عععي وقعععت يسعععتل م اععععاد  الععع رم لقعععيم الت عععامم والعععتاحم والتعا عععد بعععيم الشععععو  

وديمقراطيععة قععادر  علعع  د ععم  العربيععة، والترحيعع  ببنععاا العععراق لدولتععه الحدي ععة القائمععة علعع  مؤسسععات وطنيععة

 .العععععععععععععععععراقييم باتسععععععععععععععععاب م يععععععععععععععععد مععععععععععععععععم التنميععععععععععععععععة واال دةععععععععععععععععار والتقععععععععععععععععدم

تمععا سععدد  ععي االعععام ر  ععه القععاطم لسميععم  شععتار التطععر  وامرةععا  ومحاربععة منابعععه، م ععيفا  م تحععديات 

عمععر العربععي المشعععد العربععي تعع داد تعقيععدا ا  طالعع  ب يععاد  التعععاوم والتنسععيق منعععاا االرةععا  وتع يعع  اسععن ال

المشععترم، واةميععة اسععتمرار الحععوارات بععيم االشععقاا العععر ، مسععتنترا بإشععد العبععارات حععرق المرععح  الشععري  

ور عع  اص  تععر يععدعو للتراةيععة واالقرععاا، مرتتمععا البيععام بتقععديم الشععتر لسمعوريععة العععراق باست ععا ة مععؤتمر 

 .ور المشارتةاالتحاد البرلماني العربي وتناميه بمستوت عار يليق بمتانة الد
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الرئين الحلبوسي وو د االتحاد البرلماني العربي يلتقي رئين السمعورية العربية السورية السيد  

 .بشار ا سد  ي قرر الشع  بدمشق

ent.iq/arabipu/https://iq.parliam 

ريععة العربيععة الععرئين الحلبوسععي وو ععد االتحععاد البرلمععاني العربععي يلتقععي رئععين السمعو النععوا  موقععم مسلععن 

 .السورية السيد بشار ا سد  ي قرر الشع  بدمشق

 

https://iq.parliament.iq/arabipu/
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 ين الحلبوسي عل  ر ن و د مم االتحاد البرلماني العربي يرر  ل  دمشق الرئ

ent.iq/arabipu/https://iq.parliam 

 

 

 .الرئين الحلبوسي عل  ر ن و د مم االتحاد البرلماني العربي يرر  ل  دمشقموقم مسلن النوا   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://iq.parliament.iq/arabipu/
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 بي ل يار  سورياالحلبوسي يعلم تشتير و د مم االتحاد البرلماني العر 

https://www.alrabiaa.tv/article/47104/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A8%D9%88

-D9%88%D9%81%D8%AF%-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%B3%D9%8A:

-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%86

-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A

-D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A7%

-%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9

47104-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7 

 . علم رئين االتحاد البرلماني العربي، اليوم السبت، تشتير و د مم االتحاد ل يار  سورياالرابعة  

وقععار الحلبوسععي  ععي تلمععة لععه رععار المععؤتمر الرابععم وال ا ععيم لاتحععاد البرلمععاني العربععي،  نععه  تقععرر تشععتير و ععد 

 ."ع  سوريامم االتحاد البرلماني العربي ل يار  سوريا، تإتيداي لدعمنا  ل  ش

و  ععا   م  االتحععاد البرلمععاني العربععي يععديم سريمععة حععرق نسععرة مععم القععر م التععي ارتتبععت  ععي السععويد، ويؤيععد 

 ."  ا ة بند طار   ي استماا االتحاد البرلماني الدولي، تديم ا دراا ا ديام

 

 

 

 

 

 

https://www.alrabiaa.tv/article/47104/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%8A:-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-47104
https://www.alrabiaa.tv/article/47104/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%8A:-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-47104
https://www.alrabiaa.tv/article/47104/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%8A:-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-47104
https://www.alrabiaa.tv/article/47104/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%8A:-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-47104
https://www.alrabiaa.tv/article/47104/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%8A:-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-47104
https://www.alrabiaa.tv/article/47104/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%8A:-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-47104
https://www.alrabiaa.tv/article/47104/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%8A:-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-47104
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 ام العربي رئين البرلمام العراقي يفتتك  عمار المؤتمر الرابم وال ا يم التحاد البرلم 

 

https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2429407 

 

ا تععتك رئععين البرلمععام العراقععي رئععين اتحععاد البرلمععام العربععي محمععد الحلبوسععي اليععوم  وتالععة االنبععاا السعععودية 

  اسععتقرار  عمععار المععؤتمر الرابععم وال ا ععيم التحععاد البرلمععام العربععي تحععت شعععار  الععدعم العربععي لتع يعع   ععي بغععداد

 الععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععراق وسعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععيادته  

العاقعععات بعععيم البلعععدام العربيعععة،  و تعععد الحلبوسعععي  م انعقعععاد المعععؤتمر ببغعععداد، يشعععتر رطعععو  معمعععة  عععي تع يععع 

ا  لعع   ةميععة المسععاند  العربيععة للم ععي قععدما نحععو عععرا ق  مععم وشععرق  وسععط مسععتقر، ووطععم عربععي ينمععو مشععيري

 والمقبلعععععععععععععة ويتقعععععععععععععدم بمعععععععععععععا يتعععععععععععععوا ت معععععععععععععم متطلبعععععععععععععات المرحلعععععععععععععة الحاليعععععععععععععة 

ي بحععق ا شععقاا وشععدد رئععين اتحععاد البرلمععام العربععي علعع  ر عع  العععراق العتععدااات قععوات االحععتار امسععرائيل

لفلسععطينية، و حقيععة الفلسععطينييم الفلسععطينييم، مسععددا التإتيععد علعع  موقعع  بععادب ال ابععت والمبععدئي مععم الق ععية ا

 ي  بهقامعععععععععععععة دولعععععععععععععتعم الفلسعععععععععععععطينية المسعععععععععععععتقلة وعارعععععععععععععمتعا القعععععععععععععدن الشعععععععععععععر

ملفععات  مععم شعععر  برايععر السععارص ويت ععمم سععدور ا عمععار 26السععدير بالعع تر  م  عمععار المععؤتمر تسععتمر لغايععة 

 عديد  

 

 

 

 

 

 

https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2429407
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نائ  رئين مسلن النوا  د شارهوام عبدال يودا رئين مسلن الشورت السعودص الشيق د عبدال  

 .بم محمد

ent.iq/arabipu/https://iq.parliam  

 

ودا نائعع  رئععين مسلععن النععوا  العراقععي د شععارهوام عبععدال  حمععد  ععي مطععار بغععداد موقععم مسلععن النععوا   

الععدولي رئععين مسلععن الشععورت السعععودص الشععيق د عبععدال بععم محمععد  ر الشععيق، و عععر  سععيادته عععم  عتعع ا ب 

اد،   للتحععاد البرلمععاني العربععي  ععي العارععمة بغععد34التبيععر لمشععارتة المملتععة العربيععة السعععودية  ععي المععؤتمر  

و ةميعععة  سعععتمرار التنسعععيق والتععععاوم بعععيم البلعععديم السعععاريم ودععععم المسعععاعي والسععععود لتع يععع  امسعععتقرار  عععي 

 .العراق والمنطقة

 

 

 

 

 

 

 

 

https://iq.parliament.iq/arabipu/
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نائ  رئين مسلن النوا  د شارهوام عبدال يودا رئين مسلن الشورت القطرص السيد حسم  

 .الغانم

ent.iq/arabipu/https://iq.parliam  

 

ودا نائعع  رئععين مسلععن النععوا  العراقععي د شععارهوام عبععدال  حمععد  ععي مطععار بغععداد     موقععم مسلععن النععوا

د حسععم بععم عبععدال الغععانم العع ص رئععين مسلععن الشععورت القطععرص السععي 26 2 2023الععدولي  سععر اليععوم ا حععد 

قعععدم شعععترب للععععراق والسععععود المتميععع   منسعععات المعععؤتمر وحسعععم ال عععيا ة،  يمعععا  ععععر  سعععيادته ععععم سععععادته 

  للتحععاد البرلمععاني العربععي  ععي العارععمة بغععداد، م منععاي حععرا دولععة 34و متنانععه لمشععارتة الغععانم  ععي المععؤتمر  

 .مرار التنسيق والتعاوم الم مر بيم البلديم الشقيقيمقطر  ي دعم العراق لتع ي  امستقرار و ست

 

 

https://iq.parliament.iq/arabipu/
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برلمانات  نائ  رئين مسلن النوا  د شارهوام عبدال يلتقي برئين السمعورية وعدد مم رؤساا 

  (34)والو ود العربية المشارتة  ي المؤتمر

علعع  ةععامس  عمععار و عاليععات المععؤتمر الرابععم وال ا ععيم للتحععاد البرلمععاني العربععي العع ص  موقععم مسلععن النععوا  

وم السععبت   ععي العارععمة بغععداد،  لتقعع  نائعع  رئععين مسلععن النععوا  العراقععي د شععارهوام  25 2 2023 نطلععق اليعع 

د العربيععة عبععدال  حمععد بفرامععة رئععين السمعوريععة د عبععداللطي  رشععيد، وعععدد مععم رؤسععاا البرلمانععات والو ععو

المشععارتة،  يمععا  سععرت لقععااات سانبيععة مععم المسععؤوليم  ععي الدولععة العراقيععة، و شععار سععيادته  لعع   ةميععة  نعقععاد 

المعععؤتمر و عععي ةععع ب المرحلعععة بالععع ات، ومسعععاعي دور ا شعععقاا لعععدعم الععععراق والعمعععر المشعععترم بهتسعععاب تع يععع  

 .الرؤت تساب الملفات والق ايا السارنة  التعاوم النيابي، وموارلة الحوارات بيم  ع اا امتحاد وتوحيد
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 مشروا  عام بغداد

 لاطاا عل  نا مشروا  عام بغداد ا غط عل  الرابط موقم مسر النوا  

  بغداد  اعالن مشروع

 

 انطاق  عمار مؤتمر االتحاد البرلماني العربي  ي بغداد 

.html--https://www.ina.iq/179112 

انطلقععت، قبععر قليععر،  عمععار المععؤتمر الرابععم وال ا ععيم لاتحععاد البرلمععاني العربععي  ععي   وتالععة ا نبععاا العراقيععة

 العارمة بغداد، بح ور رؤساا البرلمانات العربية 

الحلبوسععي،  مععن السمعععة، عععدداي مععم نارائععه رئععين البرلمععام العربععي محمععد واسععتقبر رئععين مسلععن النععوا ، 

العربععي بدورتععه الرابعععة وال ا ععيم المنعقععد  ععي بغععداد للفتععر  مععا  العععر  المشععارتيم  ععي مععؤتمر االتحععاد البرلمععاني

 شباط السارص  26-25بيم 

ن النععوا  الليبععي عقيلععة رععالك  واا ،  م  الحلبوسععي اسععتقبر رئععين مسلعع و تععر بيععام لمتتبععه امعامععي تلقتععه 

اني، ورئعععين مسلعععن الشعععورت القطعععرص ئعععين مسلعععن النعععوا  اليمنعععي سعععلطام سععععيد عبعععد ال البرتععع عيسععع ، ور

حسعععم بعععم عبعععد ال الغعععانم، ورئعععين المسلعععن العععوطني االتحعععادص اممعععاراتي رعععقر كبعععاس، ورئعععين مسلعععن 

ي العععوطني الس ائعععرص  بعععراةيم الشعععورت السععععودص عبعععد ال بعععم محمعععد  ر الشعععيق ورئعععين المسلعععن الشععععب

 بوكالي  

 اا العر   ي العارمة بغداد ورح  رئين مسلن النوا  محمد الحلبوسي،  من، با شق

وقعععار الحلبوسعععي  عععي تغريعععد  لعععه تابعتععععا وتالعععة ا نبعععاا العراقيعععة  واا د   ةعععاي وسععععاي با شعععقاا  عععي بغعععداد 

 العروبة والسام  

https://iq.parliament.iq/wp-content/uploads/2023/02/03%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-1.pdf
https://www.ina.iq/179112--.html
https://www.ina.iq/179112--.html
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عا العربي   العراقيالنوا  د البد مم قرار نعائي بعود  سوريا لمحيط،

 

 https://www.elwatannews.com/news/details/6453196  

ربعععي، ورئعععين مسلعععن النعععوا  العراقعععي، اليعععوم دععععا محمعععد الحلبوسعععي، رئعععين االتحعععاد البرلمعععاني الع العععوطم 

ا بععععود  ا نعائيعععي ععععا العربعععي والعمعععر علععع  اسعععتقرارةا،  سعععوريا السعععبت، العععدور العربيعععة  م تترععع  قعععراري  لععع  محيط،

ؤتديا  ةمية توحيد سعود البيت العربي  لموسعة سميم التحديات  .مك

ةا العربي بشتٍر  اعر  يس  عود  سوريا وممارسة دور،

بعععم وال ا عععيم لاتحعععاد العراقعععي، رعععار تلمتعععه بعععالمؤتمر الرا وقعععار حالحلبوسعععيي، ورئعععين مسلعععن النعععوا 

المنعقععد  ععي العارععمة العراقيععة بغععداد، والعع ص عر ععتعا قنععا  حالقععاةر  امرباريععةي،  نععه يسعع  البرلمععاني العربععي 

ةعععا العربعععي وامقليمعععي والعععدولي بشعععتٍر  اععععر، والعمعععر السعععاد السعععتقرارب و ععععاد   ععععود  سعععوريا وممارسعععة دور،

رتعم الحعععر ،  لععع  ديعععارةم وباتإةيعععر بنعععا دةعععم معععع  يم ب التحتيعععة، وععععود   شعععقائنا السعععورييم، الععع يم ةسععع 

 .مترميم

 نرح  با شقاا  ي بغداد

ا  ععي بغععداد بعععد ، ورئععين مسلععن النععوا  العراقععيد حنرحعع  با شععقااالتحععاد البرلمععاني العربععي و  ععا  رئععين

ا علعع  است ععا ة ال 40م ععي  عمععة  ععي تع يعع  العاقععات بععيم البلععدام مععؤتمر، وةعع ب القمععة تكشععتر رطععو  معامععي

ا لعععراٍق  مععٍم، وشععرق،  وسععط مسععتقر، تمععا تنتاععر  ععي  العربيععة، نعععي  ةميععة ةعع ب المسععاند  العربيععة  ععي الم ععي قععدمي

ه لق ععايا ا مععة العربيععة، ومسععتسدات السععاحتيم  عمععار المععؤتمر الت يععر مععم المررسععات  ععي نقاشععاته وطروحاتعع 

 .«م المشترمامقليمية والدولية  ات االةتما

وتععابم رئععين االتحععاد البرلمععاني العربععي، ورئععين مسلععن النععوا  العراقععيد ح م ا وام للبيععت العربععي  م يوحععد 

ا و قليميععي  ا مععم رععار رععياكة اسععتراتيسية السعععود، وينبعع  الرا ععات السانبيععة للوقععو   مععام التحععديات الراةنععة دوليععي

ا  م الععععالم اليعععوم يمعععر باعععرو  رععععبة شعععاملة وواقعيعععة تسعععاب المشعععتات العالقعععة منععع   تعععر   طويلعععةي، مو عععحي

ا للمسعععاعي الراميعععة  لععع  تحقيعععق االسعععتقرار وا معععم،  للغايعععة، تتطلععع  عمعععاي تشعععارتييا وسععععوديا اسعععت نائية وتت يفعععي

ئي التععي بح ناةععا  ععي اللقععاا البرلمععاني العربععي  ععي القععاةر ، ومععا و ععي مقدمععة تلععم الق ععايا ق ععية ا مععم الغعع ا

 .م الرطط المعرو ة مم سعود حتومية لتنفي ةا عل   ر  الواقميترت  عل  سمي

 العراق ير   اعتدااات قوات االحتار الرعيوني

طينييم، و ععي سععياق  رععر،  تععد  م العععراق يععر   اعتععدااات قععوات االحععتار الرعععيوني، بحععق ا شععقاا الفلسععع 

نية، ومعمعععا معععر الوقعععت وتغيعععرت ونتعععرر تإتيعععدنا اليعععوم علععع  موقفنعععا ال ابعععت والمبعععدئي معععم الق عععية الفلسعععطي

الاعععرو  الدوليعععة،  هننعععا ننطلعععق معععم رؤيعععة و يمعععاٍم راسعععق بإحقيعععة  رواننعععا الفلسعععطينييم بهقامعععة دولعععتعم 

 .الفلسطينية المستقلة وعارمتعا القدن الشري 

https://www.elwatannews.com/news/details/6453196
https://www.elwatannews.com/news/details/6449788
https://www.elwatannews.com/news/details/6450894
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 حماية حقوق الدور العربية وحررعا مم الميابالمندالوصد نطال  باترا  موق  ل

https://www.alsumaria.tv/news/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/448605/%D

-%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%8A8

-%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8

-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0

-D%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%D9%84%D8%A

-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82

%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9 

 

طالعع  النائعع  ا ور لععرئين مسلععن النععوا  محسععم المنععدالوص، اليععوم السععبت، باترععا  موقعع  لحمايععة  السععومرية 

 .حقعععععععععععععععععوق العععععععععععععععععدور العربيعععععععععععععععععة وحررععععععععععععععععععا معععععععععععععععععم ميعععععععععععععععععاب ا نععععععععععععععععععار

 

تست عععيفه ر تلمتعععه  عععي المعععؤتمر الرابعععم وال ا عععيم لاتحعععاد البرلمعععاني العربعععي الععع ص دالوص رعععاوقعععار المنععع 

طم العربععي مععم ،  م  ةنععام  ةميععة االرتقععاا بععالواقم االقترععادص والتسععارص واالسععت مارص  ععي الععوبغععداد العارععمة

ا الرعععدد، والمرعععادقة علععع  االتفاقيعععات رعععار تبنعععي المسعععالن النيابيعععة للتشعععريعات ال عععرورية والا معععة بعععع 

لموارعععات بعععيم المتعلقعععة بتع يععع  سعععبر التبعععادر التسعععارص، وتحسعععيم بيئعععة االسعععت مار، وتطعععوير قطعععاا الطعععرق وا

بالتسعععار  والطاقعععة ، داعيعععاي  االشعععقاا الععع  العععدور العربيعععة، وتوحيعععد المواقععع   عععي المحا عععر الدوليعععة المتعلقعععة 

 ." ي المساالت تا ة العراق التي يقدمعا  استغار الفرا الحقيقية لاست مار

 

 

https://www.alsumaria.tv/news/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/448605/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1
https://www.alsumaria.tv/news/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/448605/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1
https://www.alsumaria.tv/news/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/448605/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1
https://www.alsumaria.tv/news/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/448605/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1
https://www.alsumaria.tv/news/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/448605/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1
https://www.alsumaria.tv/news/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/448605/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1
https://www.alsumaria.tv/news/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/448605/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1
https://www.alsumaria.tv/Entity/47586/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47585/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/ar/


 

16 
 

 05 دد:ـــالع

 2023شباط   26 التاريخ:

 

 

 نائ  يتحفا عل  تلمة رئين البرلمام اليمني وينسح  مم المؤتمر العربي

https://www.alsumaria.tv/news/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/448587/%D

-8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82

-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84

-5%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8

-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9

-D8%A7%D8%AB%D9%8A%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%

-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1 

 

اعلععم النائعع  نععاام الشععبلي، اليععوم السععبت، عععم تحفاععه علعع  تلمععة رئععين البرلمععام اليمنععي ويعلععم   السععومرية

 .انسحابه مم مؤتمر البرلمام العربي  ي بغداد

ــتيتر وقععار النائعع   ععي تغريععد  علعع  ــت  تابعتعععا ت اسععسر تحفاععي التامععر حععور تلمععة رئععين برلمععام " :الســتيرين وي

 ."السمعوريععة اليمنيععة بورعع  الحععو ييم  بالمليشععيا القاتلععة   عععم مواطنععوم تعر ععوا للالععم مععم ناععام كيععر عععادر

 

 ."و  ا د  وبحتم عملي تع و برلمام عربي مراق  للمؤتمر اعلم انسحابي مم المؤتمر لع ا اليوم

 

https://www.alsumaria.tv/news/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/448587/%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1
https://www.alsumaria.tv/news/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/448587/%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1
https://www.alsumaria.tv/news/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/448587/%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1
https://www.alsumaria.tv/news/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/448587/%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1
https://www.alsumaria.tv/news/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/448587/%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1
https://www.alsumaria.tv/news/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/448587/%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1
https://www.alsumaria.tv/news/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/448587/%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1
https://www.alsumaria.tv/news/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/448587/%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1
https://www.alsumaria.tv/Entity/81457/%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/3172698065/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2/ar/
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العربيد  لية التعاوم ال ا ي بيم مرر وا ردم والعراق  حد  شتار العمر   رئين البرلمام 

 العربي المشترم 

https://gate.ahram.org.eg/News/4148344.aspx 

 مععم رئععين البرلمععام العربععي عععادر بععم عبععدالرحمم العسععومي،  ليععة التعععاوم ال ا ععي بععيم تععٍر مععم مرععر  م االةععرا

 نعععا تم ععر  حععد  شععتار العمععر العربععي المشععترم، تمععا تعععد نععوا  حقيقيععة، للبنععاا عليعععا وا ردم والعععراق، مؤتععداي 

ودعععا رئعععين ي تا عععة المساالت مععم  سععر تع يععع  تا ععة  شعععتار التتععات  العربععي لعععدعم العععراق والتععععاوم معععه  عع 

البرلمععام العربععي،  لعع  تت يعع  الت ععامم العربععي وتع يعع   ليععات العمععر العربععي المشععترم علعع  سميععم المسععتويات 

ي  لعع   م ةعع ب التحععديات ت يععر  وتعع داد تعقيععداي  ، وال لمواسعععة التحععديات الراةنععة التععي تواسععه ا مععة العربيععة، ال تععا

ساا  لععم رععار تلمععة رئععين لمسععتويات التتامععر والت ععامم العربععي علعع  تا ععة ا يمتععم التعامععر مععععا  ال مععم رععار

البرلمععام العربععي  ععي المععؤتمر الرابععم وال ا ععيم لاتحععاد البرلمععاني العربععي المنعقععد بععالعراق، والعع ص سععاا تحععت 

ا ة قار  م الععععراق القعععوص والموحعععد يم عععر   ععع وعنعععوام  العععدعم العربعععي لتع يععع  اسعععتقرار الععععراق وسعععيادته  

ي الت ععحيات التبيععر  التععي ت حملعععا الشععع  العراقععي، مععم  سععر نوعيععة  لعع  مناومععة العمععر العربععي ا لمشععرم، م منععا

التغلعع  علعع  مععا واسعععه مععم تحععديات شععديد  التعقيععد علعع  مععدار السععنوات الما ععية، مععم  رةععا  و  مععات سياسععية 

ا علعع   رطععر تناععيم  رةععابي عر ععه ي شععئونه الدارليععة، حتعع  تمتععم مععم الق ععاواقترععادية، وتععدرات رارسيععة  عع 

و تعععد  العسععومي   عععي تلمتععه علععع  دععععم البرلمععام العربعععي التعععام المعارعععر واسععترساا مؤسسعععات الدولة  العععالم

لسععياد  العععراق ور عع  و دانععة  ص اعتععدااات  و تععدرات رارسيععة  ععي الشععإم العراقععي الععدارلي، مشععدداي علعع   م 

لععدورب الفاعععر، علعع   شععع  العربععي، المتطلععم  لعع  عععود  العععراقواسععتقرار العععراق، ةععو مععا يرععبو  ليععه ال مععم 

ودعا  لعع  تع يعع  الععدعم العربععي للعععراق، ومسععاعدته بتععر السععبر مععم  سععر المسععتوت العربععي وامقليمععي والععدولي 

 عععاد  البنععاا وامعمععار  ععي اسععتتمار مسععيرته علعع  طريععق البنععاا والتنميععة والتطععوير، واالنرععراط  ععي مشععروعات 

 العسععومي   ععي تلمتععه  م انعقععاد ةعع ا المععؤتمر علعع   ر  العععراق يم ععر رطععو  سديععد  نحععو عععود   تععدو العراق 

العععراق  لعع  حا ععنته العربيععة الطبيعيععة، تمععا يم ععر  ررععة معمععة لحشععد الععدعم العربععي لالشععقاا  ععي العععراق، 

ي مععم  م  مععم االسععتقرار  ععي العععراق وحفععا سععيادته، انومسععاندتعم  ععي سعععودةم الح ي ععة نحععو ت بيععت ا مععم و طاقععا

عععد مععم  ةععم المرتتعع ات التععي يسععتند عليعععا ا مععم القععومي العربععي، و ععمانة رئيسععية لتحقيععق واسععتقرار العععراق، ي

 ا مم واالستقرار  ي المنطقة تتر 

https://vidverto.io/
https://gate.ahram.org.eg/News/4148344.aspx
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 سعود العراق لتحقيق مرالحه الوطنية رئين مسلن النوا د ا ردم يدعم  

lang=ar&name=nehttps://www.petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?ID=238624&

ws 

 حمععد الرععفدص ام ا ردنيععيم سميعععاي وعلعع  ر سعععم سالععة الملععم عبععد ال ال ععاني  اتععد رئععين مسلععن النععوا   بتععرا

 .الوطنيععععععععععععة يععععععععععععدعموم سعععععععععععععود العععععععععععععراق الراميععععععععععععة  لعععععععععععع  تحقيععععععععععععق مرععععععععععععالحه

وقععار الرععفدص  ععي تلمععة رععار  عمععار المععؤتمر الرابععم وال ا ععيم لاتحععاد البرلمععاني العربععي العع ص عقععد  ععي بغععداد 

يععدعو المستمععم الععدولي وقععواب الفاعلععة  لعع   سععناد العععراق، مؤتععدا  م سععمو امععن،  نععه لطالمععا تععام سالععة الملععم 

مععة العربيععة التععي عقععدت اريععرا،  ععي الس ائععر تععام يحمععر ا ميععر الحسععيم بععم عبععدال ال ععاني، ولععي الععععد،  ععي الق

 . ات الرؤيعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععة الملتيعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععة

ةا، وواسعع  علينععا دعععم وا ععا   م اسععتقرار و مععم العععراق الشععقيق، يعععد رتيعع   معمععة  مععم المنطقععة واسععتقرار

 .ا شعععععععععععقاا حتععععععععععع  يععععععععععععودوا  لععععععععععع  دورةعععععععععععم العععععععععععرئين  عععععععععععي محعععععععععععيطعم العربعععععععععععي

ر متوناتعععه السياسعععية والعرقيعععة والدينيعععة التعععي نعععرت  عععي واو عععك ام ا ردم سعععيبق  معععم الشعععع  العراقعععي وتععع 

 .تنوعععععا بإنععععا نقطعععة قعععو  معععا دام السميعععم يقعععدم المرعععلحة العراقيعععة علععع  سعععواةا معععم المرعععالك ال عععيقة

لشععإم الفلسععطيني،  شععار الرععفدص رععار السلسععة  لعع   م ا ردم يقعع  دومععا  لعع  سانعع   شععقائه العععر   ععي و ععي ا

اعععه المسععتمر عععم الورععاية العاشععمية علعع  المقدسععات امسععامية والمسععيحية مرتلعع  المحععم، منعععا رععمودب ود  

 . ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععي القععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععدن

سععرائيلي التنتيليععة بحععق الشععع  ودعععا رععار المععؤتمر العع  موقعع  برلمععاني عربععي را عع  للممارسععات االحععتار ام

نععه يسعع  الفلسععطيني، والتوسععم االسععتيطاني المسععتمر ومرععادر  ا را ععي وانتعععام الحرمععات المقدسععة، مؤتععدا ا

 .مراطبععععععععة البرلمانععععععععات امسععععععععامية والدوليععععععععة لتعريععععععععة االحععععععععتار  ععععععععي مرتلعععععععع  المحا ععععععععر

قععي  ععي شععت  معععارم الععد اا عععم وقععار  م دمععاا شعععداا السععيس ا ردنععي امت سععت بععدماا شعععداا السععيس العرا

 ر   لسععطيم الطععاةر ، ومععا  الععت مقععابر الشعععداا العععراقييم  ععي محا اععة المفععرق  ععي وطنععي شععاةد  علعع  

 .حعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععد  العععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععدم والمرعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععيرو

وتععابم  اننععا نشععدد علعع   م  مععم العععراق والرلععيح العربععي سعع ا ال يتسعع   مععم  مننععا القععومي العربععي، مؤتععدا وقععو  

ا شععقاا  ععي مرععر والسععودام  يمععا يتعلععق بق ععة سععد النع ععة، تمععا نععدعم تععر  ا ردم اي ععا العع  سانعع  حقععوق

 ."السعععععععععععععععععععععععععععود لوحععععععععععععععععععععععععععد  واسععععععععععععععععععععععععععتقرار الععععععععععععععععععععععععععيمم وليبيععععععععععععععععععععععععععا

https://www.petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?ID=238624&lang=ar&name=news
https://www.petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?ID=238624&lang=ar&name=news
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رص، قععار الرععفدص،  م الشععام عنععوام  لتععاريق ا مععة ومسععدةا وح ععارتعا، وةععي التععي توالععت و ععي الشععإم السععو

وامكا ععة لشعععبعا ا رععير، مطالبععا  عليعععا السععرات بعععد تار ععة ال لعع ار ا لععيم، مععا يسععتوس  منععا تت يعع  العععوم

 .فعععةبععععود  سعععوريا  لععع  الحا عععنة العربيعععة تع عععو  اععععر ومعععؤ ر  عععي القعععرار العربعععي و عععي مؤسسعععاته المرتل

وقععارد  ننععا نلتقععي  ععي بغععداد العروبععة، لنؤتععد دعمنععا لتععر السعععود العراقيععة الراميععة  لعع  تحقيععق تطلعععات  بنععاا 

 .الرا عععععععععععععععععععععععععععععععععععديم العاعععععععععععععععععععععععععععععععععععام، بحسععععععععععععععععععععععععععععععععععع  ورعععععععععععععععععععععععععععععععععععفه

م سالعععة الملعععم عبعععد ال ال عععاني و ريعععه العععرئين عبعععد الفتعععات السيسعععي ورئعععين العععو راا العراقعععي و شعععار الععع   

را، مشعععاريم ومبعععادرات معععؤتمر بغعععداد للتععععاوم والشعععراتة بغيعععة تحقيعععق محمعععد شعععياا السعععوداني، اسعععتتملوا اريععع 

طالمععا  مععم بععه   ةععدا  التتامععر االقترععادص التععي نإمععر  م تنسععح   ترتعععا علعع  بقيععة دور  متنععا وةععو ةععد  نبيععر

 .ا ردم ونععععععععععععععععادت بععععععععععععععععه  ععععععععععععععععي سععععععععععععععععبير تع يعععععععععععععععع  الت ععععععععععععععععامم العربععععععععععععععععي

ينععا انععه ةععو الرسععر القععادم مععم رحععم التوا ععق واتععد الحععرا علعع  دعععم حتومععة الععدتتور محمععد شععياا السععوداني، مب

الععوطني والسععاعي  لعع  اسععتتمار وتع يعع  مسععير  البنععاا الععوطني العراقععي عبععر برنععامح متعععدد ا ةععدا  ةد ععه 

 .ة الععععععععععععععععععععععععععععععععععراق وتع يععععععععععععععععععععععععععععععععع  سعععععععععععععععععععععععععععععععععيادتها ور مرعععععععععععععععععععععععععععععععععلح

الععععراق وقعععار  نعععه  معععم واسبنعععا تبرلمعععانييم تعيئعععة البيئعععة التشعععريعية لتحقيعععق التنميعععة الشعععاملة والتتامليعععة معععم 

والعمععر علعع  بنععاا شععراتات معععه  ععي قطاعععات عديععد  تشععمر الطاقععة والميععاب والععربط التعربععائي وا مععم الغعع ائي 

تإتيععد مبععاد  حسععم السععوار وعععدم التععدرر  ععي الشععؤوم الدارليععة والرععحي والنقععر ومشععاريم البنيععة التحتيععة، و

  اسععتردام  را ععي العععراق للرععراعات واحتععرام القععانوم الععدولي واعتمععاد الحععوار سععبيا لحععر الرا ععات، ور عع 

ي لفعععم سديععد  امقليميععة والدوليععة، واسععتبدالعا بالتعععاوم والتتامععر االقترععادص ، مو ععحا بععام ةعع ا يشععتر منطلقععا

 .قععععات امقليميععععة، ويسعععععم  ععععي تحقيععععق ا مععععم واالسععععتقرار واال دةععععار للعععععراق ودور المنطقععععةومنطقععععي للعا

مؤلمععة مععم تععاريق المنطقععة، ولتععم وقو نععا معععا  ععي وسععه داعععس وا ععا ،  ننععا عشععنا مراحععر رعععبة ومعقععد  و

ترتة، والمنامععات امرةابيععة تععام  حععد الشععواةد علعع   مننععا المشععترم ومسععتقبلنا الواحععد ومرععالك شعععوبنا المشعع 

مؤتععدا  م سعععود متا حععة امرةععا  تترععدر ا سنععد  ا ردنيععة ودعععم العععراق  ععي الترععدص للسماعععات امرةابيععة مععم 

ا ردنيعععة بقيعععاد  سالعععة الملعععم عبعععد ال ال عععاني، ولعععم يقبعععر ا ردم المسعععان بعععإمم الععععراق  وابعععت الدولعععة 

 .والعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععراقييم

تنععا  ععي الشععام والرلععيح والمغععر  العربععي يلتقععوم ةنععا  ععي وارد  قععائاد    ننععا نفترععر ونعتعع  ونحععم نععرت  بنععاا  م

 ."بغداد
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 محيطعا العربي  انطاق مؤتمر اتحاد البرلمام العربي  ي بغداد… الحلبوسيد ندعو لعود  سورية  ل 

https://sana.sy/?p=1848050 

بمشعععارتة سعععورية انطلقعععت  عععي العارعععمة العراقيعععة اليعععوم  عمعععار المعععؤتمر الرابعععم وال ا عععيم لاتحعععاد   سعععانا

 .البرلماني العربي، بح ور رؤساا البرلمانات العربية

ربععي رئععين مسلععن النععوا  العراقععي محمععد الحلبوسععي  ععي تلمتععه  مععام المععؤتمر وطالعع  رئععين اتحععاد البرلمععام الع

ي بعععود  سععورية  لعع  محيطعععا بععإم تتبنعع  الععدور العربيععة علعع    تععر المسععتويات البرلمانيععة والحتوميععة قععراراي نعائيععا

  العربعععي، و لععع  ممارسعععة دورةعععا العربعععي وامقليمعععي والعععدولي بشعععتر  اععععر، والعمعععر السعععاد السعععتقرارةا و ععععاد

ا ريععر   وقععار الحلبوسععيد ق م سععورية  ععي ا يععام.تإةيععر بناةععا التحتيععة وعععود  الاسئععيم السععورييم  لعع  وطععنعم

مععرت باععرو  رعععبة   ععر ال لعع ار المععدمر العع ص  وقععم   ععراراي بالغععة بععا روات والممتلتععات، وتععر  لععم يل منععا 

ي بالسعععععي واالسععععتمرار  ععععي واسعععع  المسععععاند  والععععدعم  لعععع  حععععيم انسععععا ا تععععداعيات ا  مععععة و  ارةععععا سميعععععا

د وينبععع  الرا عععات السانبيعععة و  عععا  الحلبوسعععيد قلقعععد  م ا وام للبيعععت العربعععي  م يوحعععد السععععو.”الرععععبة

ي، مععم رععار رععياكة اسععتراتيسية شععاملة وواقعيععة تسععاب المشععتات  ي و قليميععا للوقععو   مععام التحععديات الراةنععة دوليععا

القمعععة تشعععتر رطعععو  معمعععة  عععي تع يععع  العاقعععات بعععيم العععدور العالقعععة منععع   تعععر  طويلعععةا، مؤتعععداي  م ةععع ب 

ي و ععي سععياق  رععر قععار الحلبوسععيد ق م ال.العربيععة عععالم اليععوم يمععر باععرو  رعععبة للغايععة، تتطلعع  عمععاي تشععارتيا

ي للمسععاعي الراميععة  لعع  تحقيععق االسععتقرار وا مععم، و ععي مقدمععة تلععم الق ععايا ق ععية  وسعععوداي اسععت نائية وتت يفععا

ي التعععي بح ناةعععا  عععي اللقعععاا البرلمعععاني العربعععي  عععي القعععاةر ، ومعععا يترتععع  علععع  سميعععم الرطعععط ا معععم الغععع ائ

و  ععا د قنعععي  ةميععة ةعع ب المسععاند  العربيععة  ععي .”سعععود حتوميععة لتنفيعع ةا علعع   ر  الواقععمالمعرو ععة مععم 

ي لعععراق  مععم وشععرق  وسععط مسععتقر، ووطععم عربععي ينمععو ويتقععدم بمععوا ا  حاسععات العرععر ومتط لبععات الم ععي قععدما

ا معععة  المرحلعععة الحاليعععة والمقبلعععة، تمعععا ننتاعععر  عععي  عمعععار المعععؤتمر الت يعععر معععم المررسعععات بمعععا يرعععدم ق عععايا

 .”العربية، ومستسدات الساحتيم امقليمية والدولية  ات االةتمام المشترم

ر وشععدد الحلبوسععي علعع  ر عع  العععراق العتععدااات قععوات االحععتار الرعععيوني بحععق الفلسععطينييم، وقععارد قنتععر

و  تإتيعععدنا اليعععوم علععع  موقفنعععا ال ابعععت والمبعععدئي معععم الق عععية الفلسعععطينية، ومعمعععا معععر الوقعععت وتغيعععرت الاعععر

الدوليععة  هننععا ننطلععق مععم رؤيععة و يمععام راسععق بإحقيععة  رواننععا الفلسععطينييم بهقامععة دولععتعم الفلسععطينية المسععتقلة 

 .”وعارمتعا القدن الشري 

https://sana.sy/?p=1848050
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 لبرلمام العربي  ي بغداد بمشارتة  لسطيمد انطاق مؤتمر اتحاد ا

 ت والمبدئي مم الق ية الفلسطينية العراق تؤتد موقفعا ال اب

انطلقععت، اليععوم السععبت،  ععي العارععمة العراقيععة بغععداد،  عمععار المععؤتمر الرابععم وال ا ععيم لاتحععاد البرلمععاني   و ععا

 العربية العربي، بمشارتة رئين المسلن الوطني الفلسطيني روحي  توت، ورؤساا البرلمانات  

م العربععي رئععين مسلععن النععوا  العراقععي محمععد الحلبوسععي  ععي تلمتععه،   م العععالم وقععار رئععين اتحععاد البرلمععا

اليععوم يمععر باععرو  رعععبة للغايععة، تتطلعع  عمععا تشععارتيا وسعععودا اسععت نائية، وتت يفععا للمسععاعي الراميععة  لعع  

مععاني ائي التععي بح ناةععا  ععي اللقععاا البرلتحقيععق االسععتقرار وا مععم، و ععي مقدمععة تلععم الق ععايا ق ععية ا مععم الغعع 

العربعععي  عععي القعععاةر ، ومعععا يترتععع  علععع  سميعععم الرطعععط المعرو عععة معععم سععععود حتوميعععة لتنفيععع ةا علععع   ر  

 الواقم  

وشععدد الحلبوسععي علعع  ر عع  العععراق العتععدااات قععوات االحععتار امسععرائيلي بحععق الفلسععطينييم، وقععارد  نتععرر 

معمعععا معععر الوقعععت وتغيعععرت الاعععرو  والمبعععدئي معععم الق عععية الفلسعععطينية، وتإتيعععدنا اليعععوم علععع  موقفنعععا ال ابعععت 

الدوليعععة  هننعععا ننطلعععق معععم رؤيعععة و يمعععام راسعععريم بإحقيعععة  رواننعععا الفلسعععطينييم بهقامعععة دولعععتعم الفلسعععطينية 

 المستقلة وعارمتعا القدن الشري   

رارا نعائيععا بعععود  سععورية  لعع  وطالعع  بععإم تتبنعع  الععدور العربيععة علعع  تععر المسععتويات البرلمانيععة والحتوميععة قعع 

عععا العربععي، و لعع  ممارسععة دورةععا العربععي وامقليمععي والععدولي بشععتر  اعععر، والعمععر السععاد السععتقرارةا، محيط

 و عاد  تإةير بناةا التحتية، وعود  الاسئيم السورييم  ل  وطنعم 

رية  لعع  حا ععنتعا مععم سانبععه، دعععا رئععين مسلععن النععوا  ا ردنععي  حمععد الرععفدص  ععي تلمتععه  لعع  عععود  سععو

 .م ع وا  اعا مؤ را  ي القرار العربي و ي المؤسسات المرتلفةالعربية، و م تتو

و تععد الرععفدص  م اسععتقرار و مععم العععراق يعععد رتيعع    مععم المنطقععة، و م العععراق اةمععم الموحععد يشععتر مرععلحة 

ت الشععع  العراقععي، ومتا حععة لالمععة العربيععة، معربععا عععم دعععم بععادب لسعععود الحتومععة العراقيععة  ععي تحقيععق تطلعععا

 .والحفاا عل  سياد  الباد امرةا 

بععدورب، قععار رئععين مسلععن النععوا  الليبععي عقيلععة رععالك   دعععو رؤسععاا البرلمانععات والمسععالن،  ع ععاا االتحععاد 

 البرلماني العربي، للعام عم ت امنعم ووقو عم  ل  سان  الشع  السورص  ي محنته  

ت الشععع  السععورص المم لععة  ععي مسلععن  ا الت ععامم احترامنععا مراد  وركبععاو  ععا  رععالك، نؤتععد مععم رععار ةعع 

 نوابه برفته السسم التشريعي المنتر   
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لاتحاد البرلماني العربي يؤتد عل  اللحمة العربية و رور  محاربة   34البيام الرتامي للمؤتمر الع  

 امرةا  

http://wam.ae/ar/details/1395303132968 

 تععد البيععام الرتععامي للمععؤتمر الرابععم وال ا ععيم لاتحععاد البرلمععاني العربععي العع ص است ععا ه    ا االمععاراتوتالععة انبععا

العععراق  ةميععة  عععاد  العع رم لقععيم الت ععامم والععتاحم والتعا ععد بععيم الشعععو  العربيععة وتع يعع  التعععاوم والتنسععيق 

 .تعائي ة ة امرةا  العابر للحدود والقارالو م حدس ن

تمععا  تععد رؤسععاا البرلمانععات العربيععة  ععي بيععانعم الرتععامي دعمعععم ومععوقفعم، الت ععامني مععم سمعوريععة العععراق 

 .الشقيق و رور  تو ير تر ما يل م لتع ي  استقرارب وسيادته ووحد   را يه

 وبة وتعقيععداي  ععي اععر اععاةر  امرةععا  والعنعع و شععاروا  لعع   م تحععديات المشعععد العربععي الععراةم، تعع داد رععع

والتطععر ، و تععدوا الععر   القععاطم، لسميععم  شععتار التطععر  والقتععر وامرةععا  معمععا تانععت الععدوا م وا سعععبا  

 .ودعمعم للعراق  ي حربه  دس تنايم داعس امرةابي وسميم  لور السماعات امرةابية

العربيعععة تع يعع  التعععاوم والتنسععيق بععيم مرتلعع  الععدور وطالعع  رؤسععاا البرلمانععات العربيععة  ععي الوقععت  اتعععه، ب

 .وامقليمية وا سر  الدولية، لو م حدس نعائي ة ة امرةا  العابر للحدود والقارات

ي و عععاعاي  عععي الدبلوماسعععية الرسعععمية  ولفتعععوا  لععع   ةميعععة تفعيعععر الدبلوماسعععية البرلمانيعععة، لتتعععوم معععؤ راي  يسابيعععا

اا، بعععد  تقععديم رؤيععة وا ععحة اعليععة اسععتمرار الحععوار والتشععاور بععيم ا شععقلبلععداننا، وشععددوا، علعع  سععدوت و  

 .تكمتسننا مم تحديد مواطم ال ع  والرلر، وتسعلنا  ت ر  دراتاي وساة يةي 

و تععدوا علعع  ر عع   ص  تععر، يععدعو  لعع  التراةيععة والعنرععرية وامقرععاا والتعمععيس تحععت  ص  ريعععة تانععت  تمععا 

الترععدص   تععار التطععر  والعنعع  والتعليميععة، للقيععام بمععا يسعع  عليعععا بغيععة  ح ععوا المؤسسععات الدينيععة والفتريععة

 .وامرةا 

تمعععا  ععععر  االتسحعععاد البرلمعععاني العربعععي بإشعععد و قسععع  العبعععارات، ععععم  دانعععة ور ععع  العمعععر العمسعععي والسريمعععة 

 . المروعة لمتطر يم مم السويد  قدموا عل  حرق نسرة مم المرح  الشري 

ق، لتعععر سععععد يرععع س  عععي دععععم الق عععية ني العربعععي، موقفعععه الت عععامني العععداعم والراسععع وسعععدد االتسحعععاد البرلمعععا

 .الفلسطينية

و علعععم المستمععععوم ت عععامنعم معععم سعععوريا، وتشعععتير و عععد معععم االتحعععاد البرلمعععاني العربعععي للتإتيعععد علععع  دعمععععا 

 رععا  عععددا والوقععو  مععم شعععبعا واسععتمرار تقععديم اممتانععات الا مععة للوقععو  مععععم بعععد حععادا ال لعع ار العع ص 

 .مم المدم والقرت  يعا

 

 

 

http://wam.ae/ar/details/1395303132968
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 الررد المرئي 

 

  ي مؤتمر االتحاد البرلماني العربي المررص تلمة المستشار د  حنفي سبالي رئين مسلن النوا 

 قنا  النير الف ائية

https://youtu.be/EdhSJuBPxCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/EdhSJuBPxCI
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