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ييييييار الحكميييييي

رئيييييي مجليييييي النيييييي ا السيييييي د دمحم الحلب سيييييي سيييييي ب فييييييدا ميييييي
معه ملف الم ازن اللجا الن اب (.ص(..)4م قع مجل الن ا )
نائيييييي رئيييييي مجليييييي النيييييي ا د.بشيييييي ر الحييييييداد خييييييال ل ائييييييه بالك يييييي الن اب يييييي ؤكييييييد عليييييي
بيييييي الك يييييي اللجييييييا أل
ال عييييييا بيييييي رئاسيييييي المجليييييي
ضيييييير ر اسيييييي مرار ال نسيييييي
أميييييييييا المجلييييييييي أسييييييييي ح اقا أ ل يييييييييا ل شييييييييير ع ال ييييييييي ان (.ص(..)5م قيييييييييع مجلييييييييي
الن ا )
مجليييييييييي النيييييييييي ا نيييييييييياق الس اسيييييييييي الن د يييييييييي عييييييييييد مشيييييييييير قييييييييييان م ازنيييييييييي
(.8132ص(..)6م قع مجل الن ا )
النائيييييي غاليييييي دمحم يييييير معالجيييييي العجييييييز فيييييي م ازنيييييي  8132باسيييييي فاء ضييييييرائ بذميييييي
شركا الها ف الن ا (.ص(..)2م قع مجل الن ا )
النائيييييييييي عبييييييييييد االم يييييييييير الم يييييييييياح حيييييييييي عليييييييييي شيييييييييير ع قيييييييييي ان خييييييييييد شيييييييييير ح
األ ا (.ص(..)31م قع مجل الن ا )
النزاهيييييي الن اب يييييي  :عييييييازم عليييييي فيييييي ملفييييييا فسيييييياد االجهييييييز االمن يييييي االدار يييييي فيييييي
ن ن ى(.ص (..)31كال المعل م )
النائييييييييييي احمييييييييييييد الكنييييييييييييان  :م مسييييييييييييك بح بييييييييييي الث افيييييييييييي لييييييييييييد نا اكثيييييييييييير ميييييييييييي
مرش (.ص(..)33الفرا ن ز)
النائبييييييييييي عال ييييييييييي نصييييييييييي ف طالييييييييييي بضييييييييييير ر االسيييييييييييرا بانجييييييييييياز م نييييييييييياء الفيييييييييييا
الكب ر(.ص(..)33المربد)
النائييييييييييي ر بييييييييييي ار طيييييييييييه كشيييييييييييف عييييييييييي قييييييييييير مييييييييييين اال حييييييييييياد الييييييييييي طن ح بييييييييييي
زار (.ص(..)38المربد)
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ال طييييييي را اإلقل م ييييييي دمحم بييييييي زا يييييييد :يييييييد
بحيييييي ميييييييع بيييييييره صيييييييال عالقيييييييا البلييييييد
العراق ازدهاره مصلح عرب (.ص(..)31دار الخل ج)
رئ الجمه ر ع د ال بغداد(.ص(..)34الفرا ن ز)
رئيييييي مجليييييي اليييييي زراء عيييييياد عبييييييد المهييييييد ؤكييييييد للمف ضيييييي عليييييي أهم يييييي نزاهيييييي
االن خابا (.ص(..)35الفرا ن ز)
رئيييييي مجليييييي اليييييي زراء ال ائييييييد العييييييا لل يييييي ا المسييييييلح عيييييياد عبييييييد المهييييييد  :مشييييييارك
مكافح اإلرها بأ معرك عن االن صار(.ص(..)35الفرا ن ز)
زعييييي يييييار الحكمييييي الييييي طن السييييي د عميييييار الحكييييي يييييدع د اال حييييياد األ ر بييييي إلييييي دعييييي
العراق المساهم باعاد إعماره(.ص(..)36الفرا ن ز)
ثب يييييييييي ميييييييييي ف
عصيييييييييي ا مر يييييييييي ربيييييييييي عميييييييييي زارا الد ليييييييييي بعييييييييييد رفيييييييييي
الع د(.ص(..)36الج رنا ن ز)

 عمل ا بغداد :انفجار مخلفا حرب غرب العاصم (.ص(..)31الج رنا ن ز)
 العيييييييراق ..م ييييييي  2عناصييييييير مييييييي قييييييي ا "الحشيييييييد العشيييييييائر "(.ص(..)31سيييييييكا ن ييييييي ز
عرب )
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 محييييياف كركييييي راكيييييا الجبييييي ر
كردس ا (.ص(..)32الج رنا ن ز)

ضييييي ح ييييي اعييييياد صيييييد ر نفيييييط كركييييي

عبييييير خيييييط



عليييييييييي نصييييييييييره :ال اع ييييييييييذار ال “سيييييييييين  2آذار”



عليييييي المسيييييي طنا ..

الحر يييييييييير “حازمييييييييييا” ييييييييييرد ال يييييييييي
)
(.ص(..)32الس اس الك
صيييييع د خط يييييير فيييييي قطييييييا غييييييز  ..عشييييييرا الصيييييي ار
االح ال رد بغارا مكثف عل ال طا (.ص(..)32االهرا )

ميييييي حمييييييا

 فرنسييييييييييا :أرد غييييييييييا كييييييييييذ
(.ص(..)83الس اس الك س )
 ز يييييييير بر طان يييييييي سيييييييياب  :اسيييييييي ف اء ثييييييييا عليييييييي «البر كسيييييييي » بعييييييييد رفيييييييي
«ماى»(.ص(..)88االهرا )

خييييييييييذ ميييييييييي قضيييييييييي خاشيييييييييي ج “لعبيييييييييي س اسيييييييييي ”
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رئ

مجل الن ا الس د دمحم الحلب س س ب فدا م
الحكم بح معه ملف الم ازن اللجا الن اب
االثنييييي

م قيييييع مجلييييي النييييي ا  /اسييييي ب رئييييي مجلييييي النييييي ا دمحم الحلب سييييي
الحكم ال طن ؛ لبح ملف الم ازن آل ا دع عم اللجا الن اب .
شيييييدد رئييييي البرلميييييا خيييييال الل ييييياء علييييي ضييييير ر إكميييييا قيييييان الم ازنييييي بالشيييييك اليييييذ يييييدع
إنهاء ملف المشار ع الم أخر ف المحاف ا األخرى.
المناط الم ضرر م اإلرها
كميييييا نييييياق سييييي اد ه ميييييع ال فيييييد آل يييييا دعييييي اللجيييييا الن اب ييييي فييييي المرحلييييي الم بلييييي ؛ ل مك نهيييييا مييييي
أداء مهامهيييييييا الرقاب ييييييي فضيييييييال عييييييي دعييييييي السيييييييب الكف لييييييي بم ابعييييييي النشييييييياطا الحك م ييييييي  .ثمييييييي
ال فييييييد الزائيييييير جهيييييي د رئيييييي البرلمييييييا فيييييي إدار جلسييييييا مجليييييي النيييييي ا العبيييييي ر بييييييالبالد نحيييييي
االسيييييي رار الس اسيييييي المؤسسييييييا ميييييي خييييييال أك ييييييده ضيييييير ر حسيييييي ملييييييف اليييييي زارا الشيييييياغر
ف الحك م الجد د .
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نائ رئ مجل الن ا د.بش ر الحداد خال ل ائه بالك الن اب
ال عا ب رئاس المجل
ؤكد عل ضر ر اس مرار ال نس
ب الك اللجا أل أما المجل أس ح اقا أ ل ا ل شر ع
ال ان
م قيييييع مجلييييي النييييي ا  /ال ييييي ال ييييي نائييييي رئييييي مجلييييي النييييي ا العراقييييي اليييييدك ر بشييييي ر الحيييييداد
الك ييييي الن اب ييييي جيييييرى بحييييي عيييييد م اضييييي ع فييييي م يييييدم ها عمييييي مجلييييي النييييي ا فييييي المرحلييييي
ال ادميييييي سييييييب فع يييييي د ره ال شيييييير ع الرقيييييياب فيييييي السيييييي اقا الدسيييييي ر الن ييييييا اليييييييداخل
معالجيييييي
كث ييييييف الجهيييييي د العميييييي حيييييي قبيييييي البرلمييييييا ميييييي أجيييييي لب يييييي طم حييييييا الميييييي اطن
ال غ يييييير
المشيييييياك خف ييييييف المعانييييييا .جيييييياء حييييييد سيييييي اد ه خييييييال ز ار ييييييه ال يييييي ك ليييييي سييييييائر
يييييار الحكمييييي ل ائيييييه برؤسييييياء أعضييييياء الك ييييي قيييييد أشيييييار الحيييييداد الييييي أهم ييييي
الك ردسييييي ان
ال اصييييييي بييييييي رئاسييييييي المجلييييييي
ال عيييييييا
اسييييييي مرار الل ييييييياءا الحييييييي ارا بهيييييييدف ال نسييييييي
بييييييي الك ييييييي اللجيييييييا ل ح يييييييد الم اقيييييييف اليييييييرؤى أل أميييييييا المجلييييييي فييييييي المرحلييييييي ال ادمييييييي
مجم عييييي ميييييي االسييييي ح اقا ل شيييييير ع ال ييييي ان المهميييييي المعطلييييي فيييييي اليييييد را السيييييياب مضيييييي فا
بييييييال ”ز ار نييييييا ال يييييي للك يييييي الس اسيييييي فيييييي مجليييييي النيييييي ا هييييييدف اليييييي ثب يييييي ر ال عييييييا
شيييييك اللجيييييا
العمييييي بييييير الفر ييييي ال احيييييد مجلييييي النييييي ا قيييييد نجييييي قبييييي أ يييييا فييييي سيييييم
هنيييييييا مشييييييير قيييييييان الم ازنييييييي اال حاد ييييييي
ز يييييييع المهيييييييا علييييييي السييييييياد النييييييي ا
الدائمييييييي
للسييييييين المال ييييييي  8132المرسييييييي مييييييي قبييييييي الحك مييييييي ليييييييذا جييييييي عل نيييييييا أ نكثيييييييف الحييييييي ارا
المناقشيييييا قبييييي اقيييييرار ال يييييان لضيييييما ح ييييي ق جم يييييع المييييي اطن فييييي المحاف يييييا بشيييييك عييييياد
منصف بما ف ه حص أقل ك ردس ا العراق”.
ميييييي جييييييانبه ثميييييي رؤسيييييياء أعضيييييياء الك يييييي الن اب يييييي ز ييييييار الحييييييداد كعضيييييي فيييييي ه ئيييييي رئاسيييييي
أك ييييييد حييييييرص سيييييي اد ه فيييييي اسيييييي مرار
مجليييييي النيييييي ا عييييييد ها بييييييادر خ يييييير رسييييييال أطمئنييييييا
العمييييي المشييييي ر ل ح ييييي ما صيييييب ال يييييه ممثلييييي الشيييييع فييييي مجلييييي النييييي ا
ال عيييييا
ال نسييييي
شيييييييير ع ال يييييييي ان المهميييييييي النافييييييييذ بالييييييييذا مييييييييا عل بالجانيييييييي
للييييييييد ر الن اب يييييييي الرابعيييييييي
ن ر منا الكث ر.
الخدم أل الشار العراق ال
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مجل

الن ا

ناق

الس اس الن د
م ازن 8132

عد

مشر

قان

م قيييييع مجلييييي النييييي ا  /نييييياق مجلييييي النييييي ا فييييي جلسييييي ه الثالثييييي عشييييير ال ييييي ع يييييد برئاسييييي
السيييييييي د دمحم الحلب سيييييييي رئيييييييي مجليييييييي النيييييييي ا ال يييييييي االثنيييييييي  8132/33/38بحضيييييييي ر 814
عييييييد الم ازنيييييي اال حاد يييييي
نائبييييييا الس اسيييييي الن د يييييي بحضيييييي ر السيييييي د محيييييياف البنيييييي المركييييييز
لعا  8132بمشارك الس د ز ر المال نائ رئ مجل ال زراء للشؤ االق صاد .
فييييي مسييييي ه الجلسييييي ادى السييييي د جاسييييي م حيييييا البخيييييا ال مييييي الدسييييي ر عضييييي ا فييييي مجلييييي
عل اضاف هذه الف ر ال جد االعما .
الن ا بعد ال ص
جيييييييه اليييييييرئ الحلب سييييييي بمناقشييييييي م اضييييييي ع حسييييييي مفيييييييردا البطاقييييييي ال م ن ييييييي قيييييييرارا
الحك م الساب خال ف ر صر ف االعما ما عل بمطار النجف ف الجلس الم بل .
صيييييي المجليييييي عليييييي شييييييك لجنيييييي صيييييي الح ييييييائ بشييييييا االحييييييدا االمن يييييي فيييييي محاف يييييي
م رغ م الس دا الساد الن ا .
ن ن ى ض ن ا المحاف
نييييياق المجلييييي بحضييييي ر السييييي د علييييي محسييييي العيييييالق محييييياف البنييييي المركيييييز اعضييييياء مجلييييي
االدار الس د ف ص اله مص مد ر المصرف العراق لل جار الس اس الن د .
فيييييي مسيييييي ه االس ضيييييياف رحيييييي السيييييي د رئيييييي المجليييييي بالسيييييياد الحضيييييي ر لمناقشيييييي اال ضييييييا
المال ييييي الن د ييييي ميييييا علييييي بعمييييي البنييييي المركيييييز مشييييي دا بنجيييييا البنييييي المركيييييز فييييي ال صيييييد
لل حيييييد ا االق صييييياد م اجهييييي االزمييييي المال ييييي الف يييييا الييييي جييييي د مشييييياك بحاجييييي الييييي معالجيييييا
سر ع .
فييييي كلم يييييه خيييييال الجلسييييي اكيييييد السييييي د علييييي محسييييي العيييييالق محييييياف البنييييي المركيييييز علييييي ا
البنييييييي اسييييييي طا ا حييييييي الخطييييييي الجهييييييي د لم اجهييييييي االزميييييييا المال ييييييي باقييييييي ضيييييييرر ممكييييييي
بأفضييييييي مييييييي ال قعيييييييا مشييييييي را الييييييي ا البنييييييي المركيييييييز نطلييييييي بشيييييييك عيييييييا مييييييي خيييييييال
اسييييييي را ج ضيييييييع مييييييي عيييييييا  8136لغا ييييييي  8181ضيييييييمن خططيييييييا برامجيييييييا مبيييييييادرا فييييييي
ا اسيييييي را ج مك مليييييي الييييييرؤى االهييييييداف لمعالجيييييي الفييييييرا ال خلييييييف عيييييي ال طيييييي را الهائلييييييي
ال مر بها البن ال طا المصرف لف را م الزم .
ييييا بم ابعيييي دق يييي ميييي قبيييي قسيييي
ا ضيييي السيييي د العييييالق بييييا الخطيييي المع مييييد كانيييي ح يييي
مخييييييي ص فييييييي البنييييييي المركيييييييز لم ابعييييييي كييييييي ال طييييييي را الحاصيييييييل ضيييييييمن ادخيييييييا ال يييييييائف
المهيييييا ال ييييي طييييي ر داخييييي جسييييي البنييييي المركيييييز بعيييييدما اسييييي حدث د ائييييير عيييييد ف يييييه من هيييييا
اليييييي اطييييييالق مبييييييادر اقييييييرا بم ييييييدار  6رل يييييي د نييييييار لل طييييييا الصييييييناع الزراعيييييي االسييييييكان
 511مل ييييييار د نييييييار لل طيييييياع االخ يييييير
الع ييييييار ح يييييي بليييييي مييييييا يييييي انفاقييييييه نحيييييي  8رل يييييي
فضييييييال عيييييي ح يييييي االسيييييي رار المييييييال فيييييي يييييي ال حييييييد ا الحال يييييي هيييييي مييييييا هيييييير فيييييي يييييي ف ر
مسييييييي ح ا الشييييييركا خيييييييال السييييييين ا الماضيييييي مشييييييي را الييييييي ا ال ضيييييييخ
الر ا يييييي للمييييييي ف
ليييييي جييييييا ز  %8فيييييي الف يييييير االخ يييييير العييييييراق اصييييييب ضييييييم المعييييييا ر الم بعيييييي الد ل يييييي بهييييييذا
الشأ .
اميييييا بشيييييأ مبنييييي البنييييي المركيييييز العيييييراق ف يييييد بييييي السييييي د العيييييالق بيييييا مشييييير بيييييدا قبييييي سييييينمه
حد يييييدا فييييي  8131مييييي خيييييال ال عاقيييييد ميييييع مك ييييي المعمار ييييي زهيييييا حد يييييد بشيييييك مباشييييير
المنصييييي
فالمبن الجد د م ع بم اصفا خاص م ط ر الك ر ن ا.
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بيييييد ره اشيييييار السيييييي د ل يييييد ع ييييييد عبيييييد النبيييييي المس شيييييار فييييي البنيييييي المركيييييز اليييييي ق يييييا البنيييييي
بدراسيييييي العطيييييياءا الم دميييييي ميييييي  4شييييييركا اجنب يييييي بعييييييد سلسييييييل ميييييي االج ماعييييييا ميييييي قبيييييي
االس شيييييييار فييييييي البنييييييي ييييييي االحالييييييي الييييييي شيييييييرك اذرب جان ييييييي الف يييييييا الييييييي ا لجنييييييي الشيييييييؤ
االق صيييييياد قييييييرر اسيييييي ثناء مبنيييييي البنيييييي المركييييييز ميييييي عل مييييييا الع يييييي د الحك م يييييي ال صيييييي
عل ييييييه فيييييي مجليييييي اليييييي زراء
اليييييي االمانيييييي العاميييييي لمجليييييي اليييييي زراء لغيييييير عيييييير ال صيييييي
ك نييييييه خييييييار صييييييالح اللجنيييييي االق صيييييياد مب نييييييا بييييييا الكلفيييييي ال خم ن يييييي للمشيييييير بلغيييييي نحيييييي
عل هيييييييا خفضييييييي الييييييي  118مل ييييييي د الر
 281مل ييييييي د الر ب نميييييييا الكلفييييييي ال ييييييي ييييييي ال فيييييييا
م ضحا با الشرك المنفذ لها با ط ف المشار ع المنفذ ف عدد م د العال .
بعييييدها اكيييييد السييييي د العييييالق ردا علييييي سيييييؤا علييييي بأسييييبا ليييييف  38مل يييييار د نييييار بيييييا ال ليييييف كيييييا
قبيييييي سيييييينمه المنصيييييي عنييييييدما عرضيييييي خييييييزائ مصييييييرف الرافييييييد اليييييي غييييييرق بسييييييب االمطييييييار
الكب ييييير فييييي  8138سيييييبب ب قييييي ضيييييرر بييييياأل راق الن د ييييي بعيييييد صييييي الم ييييياه الييييي المخييييياز
ييييي باسييييي بدا العميييييال عنيييييد عرضيييييها أل ليييييف كميييييا ييييي فييييير
م ضيييييحا بيييييا البنييييي المركيييييز
غرامييييي مع نييييي علييييي ادار مصيييييرف الرافيييييد جيييييرى خف ضيييييها بعيييييد اع بيييييار ميييييا جيييييرى قضييييياء قيييييدر
السييييييي ما ا هيييييييذه اال راق المال ييييييي خيييييييار العمييييييير الزمنييييييي لهيييييييا من هيييييييا الييييييي ا البنييييييي المركيييييييز
خسييييير كلفييييي طباعييييي اال راق الن د ييييي هييييي ال مثييييي شييييي ئا كث يييييرا علميييييا ا المبلييييي كيييييا بحيييييد د 1
كث را عنه كما حزنا عل شهاد د ل بإدار الن د.
مل ارا د نار ب م
لفيييييي السيييييي د العييييييالق بييييييا اح يييييياط البنيييييي المركييييييز العراقيييييي خ لييييييف عيييييي اح يييييياط الحك ميييييي
مب نييييا بييييا اح يييياط الحك ميييي نيييياج عيييي الفييييائ الييييذ ح ييييه زار المال يييي هيييي مييييا حصيييي فيييي
سيييييين ا مييييييا قبييييييي سيييييين  8138ح ييييييي صيييييي االح ييييييياط فيييييي  8138الييييييي نحيييييي  81مل يييييييار د الر
انخف بعد العجز ال مبال بس ط .
بييييي السييييي د محييييياف البنييييي المركيييييز بيييييا اح ييييياط البنييييي حال يييييا اعلييييي مييييي السييييياب اذ بلييييي فييييي
عيييييييا  8134نحييييييي  66مل يييييييار د الر ب نميييييييا بلييييييي االح ييييييياط حال يييييييا نحييييييي  63مل يييييييار د الر فضيييييييال
عييييييي جييييييي د  35مل يييييييار د الر د ييييييي للبنييييييي المركيييييييز علييييييي الحك مييييييي مييييييي م ييييييي العجيييييييز فييييييي
الم ازنيييييي مشيييييي را اليييييي ا البنيييييي قييييييا بشييييييراء حيييييي اال الخز نيييييي سييييييندا مال يييييي ميييييي السيييييي ق
السيييييييي ما ا اال ييييييييرادا النفط يييييييي ليييييييي جييييييييا ز الصيييييييياف نحيييييييي  8.5مل ييييييييار د الر شييييييييهر ا ب نمييييييييا
الر ا يييييي  4مل ييييييار شييييييهر ا ممييييييا قييييييد ييييييؤد اليييييي انه ييييييار ال ضييييييع االق صيييييياد االميييييير الييييييذ فيييييير
ييييييدخ البنيييييي المركييييييز من هييييييا اليييييي ا نسييييييب كفا يييييي االح يييييياط فيييييي العييييييراق ف ييييييا للمعييييييا ر
الد ل يييييي بليييييي حال ييييييا  % 362ميييييي الم قييييييع ا صيييييي بعييييييد شييييييهر اليييييي نحيييييي  %321كمييييييا ا
د نار.
حج العمل العراق الم دا ل ف الس ق بلغ  41رل
انصييييييب مييييييداخال اس فسييييييارا السيييييي دا السيييييياد النيييييي ا خييييييال المناقشيييييي عليييييي اهم يييييي حسيييييي
ضييييييي ك ف ييييييي ال صيييييييرف بالعملييييييي االجنب ييييييي مييييييي المييييييي رد النفطييييييي
ادار االح اطيييييييا المال ييييييي
كم ييييي ال حييييي ال الييييي الخيييييار الييييي فر الم قيييييع مييييي العملييييي االجنب ييييي نها ييييي العيييييا باإلضييييياف الييييي
معرفيييييي صييييييرف مبليييييي  83مل ييييييار د الر ميييييي االح يييييياط المييييييال الييييييذ كييييييا بليييييي  23مل ييييييار د الر
نز لييييييه اليييييي  61مل ييييييار د الر الح ييييييا فضييييييال عيييييي اسييييييبا اللجيييييي ء اليييييي شييييييراء اال راق ال جار يييييي
د مها ا ف ائد اق صاد .
مع ب ا الجد ى م ف مصارف اجنب د
فيييييي معيييييير رده اشييييييار السيييييي د محيييييياف البنيييييي المركييييييز بييييييا العالقيييييي بيييييي العجييييييز الس اسيييييي
الن د ييييي سييييي ك حاضييييير فييييي ن يييييا مجلييييي النييييي ا بخصييييي ص الم ازنييييي مطالبيييييا باشيييييرا البنييييي
المركز ف اج ماعا مجل الن ا بشا الم ازن اال حاد .
بعيييييدها قيييييرر رئاسييييي المجلييييي ارجييييياء اسييييي كما مناقشييييي م ضييييي البنييييي المركيييييز الييييي ميييييا بعيييييد
اس ضاف اللجن الحك م الخاص بالم ازن .

-7-

العدد -6 :الثالثاء 8132-33-31
اس ضييييييياف المجلييييييي اللجنييييييي الحك م ييييييي الخاصييييييي بمشييييييير قيييييييان الم ازنييييييي العامييييييي اال حاد ييييييي
ز ييييييير المال ييييييي نائييييييي
لجمه ر ييييييي العيييييييراق للسييييييين المال ييييييي  8132برئاسييييييي السييييييي د فيييييييؤاد حسييييييي
رئ مجل ال زراء للشؤ االق صاد ال فد المراف له.
رحيييييي السيييييي د النائيييييي اال لييييييرئ مجليييييي النيييييي ا السيييييي د حسيييييي كيييييير الكعبيييييي خييييييال رأسييييييه
جانبا م الجلس بال فد الحك م لبح ما عل بالم ازن .
فييييي كلم يييييه خيييييال االس ضييييياف شيييييدد السييييي د ز ييييير المال ييييي علييييي ا الم ازنييييي ييييي ه ئ هيييييا مييييي قبييييي
الحك ميييييي السيييييياب ف ييييييا لييييييرؤى مخ لفيييييي عيييييي رؤى الحك ميييييي الحال يييييي بشييييييا البنيييييياء االسيييييي ثمار
من هيييييا الييييي اهم ييييي ال قييييي مييييي قبييييي الحك مييييي مجلييييي النييييي ا لحسييييي الم ازنييييي مشييييي را الييييي ا
الحك مييييييي بصيييييييدد طييييييير فلسيييييييف جد يييييييد لل ضيييييييع االق صييييييياد مثييييييي ب شيييييييج ع ال طيييييييا الخييييييياص
االس ثمار.
نيييييي ه السيييييي د ز يييييير المال يييييي نائيييييي رئيييييي مجليييييي اليييييي زراء للشييييييؤ المال يييييي االق صيييييياد اليييييي
اسيييييي عداد اللجنيييييي لل عيييييياط بإ جاب ييييييي مييييييع م رحييييييا السيييييي دا السييييييياد النيييييي ا لغيييييير انضيييييييا
الم ازنييييي مبيييييد ا اسييييي عداده لل عيييييا ميييييع مجلييييي النييييي ا اللجنييييي المال ييييي فييييي المجلييييي مييييي خيييييال
ع ييييييد جلسييييييا مشيييييي رك لجمييييييع االفكييييييار ميييييي اجيييييي االسيييييي فاد منهييييييا بعييييييد طرحهييييييا عليييييي مجليييييي
اليييييي زراء بحيييييي امكان يييييي عييييييد الم ازنيييييي من هييييييا اليييييي جيييييي د م يييييير ل كل ييييييف احييييييد الميييييي ف
بمهم المنس ب ال زار مجل الن ا .
ز يييييير المال يييييي اليييييي ا مشيييييير الم ازنيييييي مييييييازا مشيييييير عا طليييييي
اشييييييار السيييييي د فييييييؤاد حسيييييي
الن يييييا المسييييي مر مييييي قبييييي الييييي زراء مميييييا طلييييي انهييييياءه فييييي غضييييي اسيييييب ع مشييييي را الييييي ا
الحك ميييييي مسيييييي عد ال حييييييدا غ يييييير فيييييي الم ازنيييييي ضييييييم االمكان ييييييا الم احيييييي باالنسييييييجا مييييييع
رؤ مجل الن ا .
مييييييي جه يييييييه لفييييييي السييييييي د مييييييياهر حمييييييياد ك ييييييي زار المال ييييييي الييييييي اع مييييييياد سيييييييعر الييييييينفط $56
 221اليييييييف برم ييييييي فضيييييييال عييييييي جييييييي د  1رل ييييييي د نيييييييار نف يييييييا جار ييييييي
صيييييييادرا  1مال ييييييي
خصييييييي ص  4رل ييييييي
زاد عييييييي السييييييين الماضييييييي باإلضييييييياف الييييييي ز ييييييياد النف يييييييا االسييييييي ثمار
ز ييييييياد فييييييي
د نيييييييار فييييييي مجيييييييا دعييييييي فييييييي مجييييييياال مخ لفييييييي كالبطاقييييييي ال م ن ييييييي الميييييييزارع
خص صا نم االقال مشار ع الب ر د الر
ركيييييييز ميييييييداخال السييييييي دا السييييييياد النييييييي ا علييييييي ال أك يييييييد بيييييييا الم ازنييييييي اعيييييييد بذهن ييييييي
الحك مييييييي السييييييياب المع ميييييييد علييييييي ال شيييييييف ا مطالبيييييييا المجلييييييي مثييييييي اح اجيييييييا الشيييييييار
العراقيييييي مس فسيييييير عيييييي اهييييييداف الم ازنيييييي ال يييييي اعييييييد ال ييييييا اع ميييييياد سييييييعر برم يييييي اليييييينفط
 $56بييييالرغ ميييي حصيييي ز يييياد فيييي اسييييعار اليييينفط اعيييياد بنيييياء الم ازنيييي ميييي جد ييييد بمييييا ناسيييي
مع رؤ البناء.
ضييييييمن المييييييداخال معرفيييييي اسييييييبا اعيييييياد حسييييييا نسييييييب اقليييييي ك ردسيييييي ا  %38ر بييييييا فيييييي
جيييييي د ييييييد را ميييييي زار ال خطيييييي ط شيييييي ر اليييييي ا نسييييييب االقليييييي صيييييي لنحييييييي %34
حيييييي
مشيييييي ر اليييييي ا م ازنيييييي  8132ال بنيييييي اق صيييييياد البلييييييد خ لييييييف عيييييي المنهييييييا الحكيييييي م الييييييذ
طرحيييييييه السييييييي د رئييييييي مجلييييييي الييييييي زراء مطيييييييالب بالسيييييييما لل طيييييييا الخييييييياص بيييييييإدار الد لييييييي
ادار االق صاد.
نا لييييييي الميييييييداخال اسيييييييبا عيييييييد خصييييييي ص م ازنييييييي منط ييييييي للمحاف يييييييا المنك بييييييي عيييييييد
مراعيييييييا معانيييييييا اهيييييييال لييييييي المحاف يييييييا ميييييييع ضييييييير ر معاملييييييي محاف ييييييي حلبجييييييي كمحاف ييييييي
نم ييييييي اال يييييييرادا غ ييييييير
ييييييي ف ر ال ييييييير
شيييييييج ع االسييييييي ثمار ال طيييييييا الخييييييياص
مسييييييي ل
ز ييييياد مشيييييار ع نم ييييي االقيييييال باع بارهيييييا الحييييي االمثييييي لل ضييييياء علييييي البطالييييي فضيييييال
النفط ييييي
عيييييي اسيييييي طا مبليييييي ميييييي ق ميييييي برم يييييي اليييييينفط لييييييدع البطاقيييييي ال م ن يييييي السييييييع ل ثب يييييي كافيييييي
الع ييييييي د االجييييييي ر ال م ييييييي خاصييييييي فييييييي زار الكهربييييييياء العمييييييي علييييييي مييييييين اقلييييييي كردسييييييي ا
نص به ف االس ح اقا المرع دفع مس ح ا الفالح .
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ركيييييييز المييييييييداخال علييييييي ضيييييييير ر يييييييد الحسييييييييابا الخ ام ييييييي خصيييييييي ص االمييييييي ا ل نم يييييييي
الزراعييييييي الصيييييييناع االه ميييييييا ب ييييييي ف ر م زان ييييييي بيييييييال عل المهنييييييي السيييييييع إلجيييييييراء احصييييييياء
سيييييييكان لمعرفييييييي ال عيييييييداد السيييييييكان لكييييييي المحاف يييييييا مييييييين محاف ييييييي كركييييييي اسييييييي ح اقها مييييييي
الب ييييييير د الر فضيييييييال عييييييي خصييييييي ص امييييييي ا لمشييييييير مييييييياء الرمييييييياد باإلضييييييياف الييييييي ز ييييييياد
خص صييييييا محاف يييييي ن نيييييي ى إلعيييييياد اعمييييييار المنيييييياط المييييييدمر مييييييع اهم يييييي ز يييييياد ال خص صييييييا
المرص د لمحاف بغداد م اج ط رها.
مييييي جه هيييييا اشيييييار اللجنييييي الحك م ييييي الييييي عزمهيييييا علييييي جميييييع جم يييييع ميييييداخال السييييي دا السييييياد
الن ا لغر مناقش ها مع الس د ز ر المال بهدف انضا مشر قان الم ازن .
يييييال اليييييرئ الحلب سييييي ك ابيييييا م جهيييييا مييييي مجلييييي الييييي زراء الييييي مجلييييي النييييي ا ضيييييم شيييييك
لجنييييييي حك م ييييييي لمناقشييييييي قيييييييان الم ازنييييييي ميييييييع مجلييييييي النييييييي ا لجانيييييييه المخ صييييييي ضيييييييم
م رحييييييييا السيييييييي دا السيييييييياد النيييييييي ا ل عييييييييد مشيييييييير قييييييييان الم ازنيييييييي العاميييييييي اال حاد يييييييي
م ضيييييحا بيييييا مجلييييي النييييي ا سييييي ن ر ميييييا سييييي مخ عييييي اج ميييييا اللجنييييي الحك م ييييي ميييييع اللجنييييي
المال يييييي ميييييي عييييييد ال عليييييي مشيييييير قييييييان الم ازنيييييي ميييييي د اغفييييييا امكان يييييي حصيييييي عييييييد
اخر عل ها بعد ال راء الثان لها.
جيييييه السييييي د رئييييي مجلييييي النييييي ا اعضييييياء اللجنييييي المال ييييي بع يييييد اج ميييييا مشييييي ر ميييييع اللجنييييي
الحك م يييييييي المسييييييييؤ ل فيييييييي زار المال يييييييي بم ابعيييييييي ميييييييي رئاسيييييييي المجليييييييي يييييييي م االحييييييييد
سيييييييعر برم ييييييي
االثنييييييي الم بلييييييي للبحييييييي بشيييييييا النف يييييييا الجار ييييييي االسييييييي ثمار االق يييييييرا
اليييييينفط المناقليييييي نم يييييي االقييييييال بمييييييا نسييييييج مييييييع البرنييييييامج الحكيييييي م بمييييييا خييييييص الم ازنيييييي
العام اال حاد .
فييييي شيييييأ اخييييير قيييييرر السييييي د رئييييي مجلييييي اج ييييي اسييييي كما مناقشييييي الس اسييييي الن د ييييي م يييييدما
شيييييكره للسييييي د علييييي العيييييالق محييييياف البنييييي المركيييييز ل اجيييييده فييييي المجلييييي علييييي ا ييييي ب ز يييييد
المجلييييييي باأل ل يييييييا الب انيييييييا الخاصييييييي بالس اسييييييي الن د ييييييي للبنييييييي االسيييييييئل الم دمييييييي ليييييييه ا
الثالثاء الم ب 8132/33/81
عر ف الجلس الم بل .بعدها رر رفع الجلس ال

النائ غال دمحم ر معالج العجز ف م ازن  8132باس فاء
ضرائ بذم شركا الها ف الن ا
م قيييييييع مجلييييييي النييييييي ا  /اق ييييييير النائييييييي غالييييييي دمحم ييييييي االثنييييييي  ١١٢٢/٢٢/٢١معالجييييييي العجيييييييز
فيييييي الم ازنيييييي العاميييييي اال حاد يييييي لعييييييا  8132باسيييييي فاء الضييييييرائ ال يييييي بذميييييي شييييييركا الهييييييا ف
الن ا .
قيييييا النائييييي غالييييي دمحم فييييي ميييييؤ مر صيييييحف ع يييييده فييييي مجلييييي النييييي ا ا “العيييييراق عييييير الييييي
ارم مال خان ن ج االنخفا السعار النفط “.
اشييييييار النائيييييي دمحم اليييييي ا ميييييي بيييييي الضييييييرائ عبئيييييي الهييييييا ف الن ييييييا ال يييييي ييييييدفعها الميييييي اط
سيييييياهم فيييييي ل يييييي العجييييييز فيييييي الم ازنيييييي م رحييييييا ق ييييييا مجليييييي اليييييي زراء باسيييييي فاء الضييييييرائ
المس ح ال بذم شركا الها ف ل ل العجز ف الم ازن .
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النائ عبد االم ر الم اح

ح عل
األ ا

شر ع ق ان

خد شر ح

م قييييييع مجليييييي النيييييي ا  /بحيييييي النائيييييي عبييييييد االم يييييير الم يييييياح يييييي االثنيييييي  ١١٢٢/٢٢/٢١مجليييييي
النيييي ا علييييي شيييير ع ال ييييي ان ال ييييي صيييي فييييي مصيييييلح األ ييييا مشييييي را الييييي ييييد طلييييي ل عيييييد
قان ال اصر .
شييييييدد النائيييييي الم يييييياح فيييييي مييييييؤ مر صييييييحف ع ييييييد فيييييي مجليييييي النيييييي ا عليييييي اهم يييييي ” رك ييييييز
مجلييييي النييييي ا علييييي شييييير ح االب يييييا الهم ييييي هيييييذه الشييييير ح ال ييييي جيييييا ز عيييييددها خمسييييي مال ييييي
ف ا إلحصائ ا زار ال خط ط من ما المج مع المدن “.
أكييييييد الم يييييياح عليييييي أهم يييييي شيييييير ع قيييييي ان صيييييي فيييييي مسيييييياعد هييييييذه الشيييييير ح الكب يييييير ال يييييي
أصيييييبح هيييييذه الشييييير ح مك نيييييا مهميييييا مييييي ال اجييييي االه ميييييا بهيييييا رعا هيييييا الكاملييييي لهييييي ل عييييي
ذ ه ”.
أ ضييييي النائييييي الم ييييياح انيييييه ييييي ” يييييد طلييييي ل عيييييد قيييييان رعا ييييي ال اصييييير رقييييي  ٨٢لسييييين
إ يييييييدا كافييييييي أمييييييي ا
 ٢٨٢١كميييييييا ييييييي المطالبييييييي بفييييييي حسيييييييا ييييييي ف ر اسييييييي ثمار لل اصييييييير
الم ف ف ه للحفا عل ح قه ح بل غه س الرشد”.

النزاه الن اب  :عازم عل ف ملفا فساد االجهز االمن
االدار ف ن ن ى
كالييييي المعل مييييي  /اكيييييد عضييييي لجنييييي النزاهييييي الن اب ييييي النائييييي عييييي محاف ييييي ن نييييي ى عبيييييد اليييييرح
الشيييييييمر االثنييييييي عيييييييز اللجنييييييي علييييييي فييييييي ملفيييييييا فسييييييياد االجهيييييييز االمن ييييييي االدار ييييييي فييييييي
المحاف ييييي مب نيييييا ا هنيييييا خطييييي م كاملييييي لفييييي جم يييييع ملفيييييا الفسييييياد .قيييييا الشيييييمر ا “لجنييييي
النزاهييييييي البرلمان ييييييي ضيييييييع خطييييييي م كاملييييييي لمحاف ييييييي ن نييييييي ى سييييييي ف كييييييي ملفيييييييا الفسييييييياد
الخاصيييييي بالجهييييييا االمن يييييي االدار يييييي الم صيييييير فيييييي المحاف يييييي ” .اضيييييياف ا “ال حييييييد ا كب يييييير
فيييييي ن نيييييي ى لكييييييي امرهييييييا محسييييييي بمحاسييييييب جم ييييييع الم صييييييير بحيييييي ن نييييييي ى كب ييييييرا كيييييييا ا
صيييييغ ر خاصييييي ا جم يييييع الملفيييييا م جييييي د سييييي طرحهيييييا اميييييا لجنييييي النزاهييييي الن اب ييييي ال خييييياذ
االجراءا الالزم بح ها”.
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النائ احمد الكنان  :م مسك
مرش

بح ب الث اف

لد نا اكثر م

مسييييييكها بح بيييييي زار الث افيييييي مشيييييي ر
ذكيييييير النائيييييي عيييييي الك ليييييي احمييييييد الكنييييييان
مييييييي ال رشيييييي ال يييييييؤثر عليييييي اسييييييي ح اق
ميييييي الل يييييياءا بشخصيييييي ا مخ لفيييييي ميييييي

الفييييييرا ن يييييي ز /اكييييييد ك ليييييي صييييييادق الن اب يييييي االثنيييييي
اليييييي انهييييييا م ليييييي اكثيييييير ميييييي مرشييييييحا ل يييييي ل مهامهييييييا.
االثنيييييي ا "انسييييييحا مرشييييييي الك ليييييي حسييييييي الرب عيييييي
ك ليييييي صييييييادق الحيييييي فيييييي الحك ميييييي هناليييييي جمليييييي
ال سط االدب الث اف الخ ار االنس لهذا المنص ".
اشييييييار اليييييي انييييييه " سيييييي سييييييم المرشيييييي خييييييال االسييييييب الحييييييال لب يييييي لرغبيييييي المث فيييييي "
ا الشخصيييييي ا المحييييييدد ميييييي ال سييييييط الث يييييياف
ج ييييييه عبييييييا للمنصيييييي
ناف ييييييا "انبيييييياء رشيييييي
قادر عل ادرا ال زار بشكلها الصح ".
يييييذكر ا مرشيييييي ك ليييييي صييييييادق ل ييييي ل مهييييييا زار الث افيييييي حسيييييي الرب عييييي قييييييد اعليييييي انسييييييحابه
م ال رش .

النائب عال نص ف طال بضر ر االسرا بانجاز م ناء الفا
الكب ر
المربييييييد /طالبيييييي النائبيييييي عيييييي ائيييييي الف د ليييييي ال ييييييان عال يييييي نصيييييي ف ال يييييي الثالثيييييياء الحك ميييييي
بإنجييييياز مشييييير م نييييياء الفيييييا الكب ييييير ف ميييييا شيييييدد علييييي انيييييه ال جييييي ز لغ ييييير ذ االخ صييييياص مييييي
المسؤ ل مناقش المشار ع االس را ج مع د .
قاليييييي نصيييييي ف فيييييي ب ييييييا ال حيييييي أل مسييييييؤ ييييييز ر د المنط يييييي أ حييييييد عيييييي مشييييييار ع
اسيييييي را ج خييييييص البلييييييد ذليييييي فيييييي الميييييياد  21 12ميييييي الدسيييييي ر كيييييي رئيييييي الحك ميييييي
هيييييي المسييييييؤ ال نف ييييييذ المباشيييييير هيييييي المكلييييييف برسيييييي س اسيييييي الد ليييييي بال ييييييال ال حيييييي أل
خييييييص الشييييييع
مسييييييؤ ال جييييييا ز عليييييي صييييييالح ا الحك ميييييي الحييييييد عيييييي مشييييييار ع مصيييييي ر
العراق
مييييي جهييييي اخيييييرى طالبييييي نصييييي ف الحك مييييي بإكميييييا مشييييير م نييييياء الفيييييا الكب ييييير مب نييييي أنيييييه آ
اال ا لالب عيييييياد عيييييي المجييييييامال لييييييد الجيييييي ار عليييييي حسييييييا شييييييعبنا سيييييي ما أ الشييييييار العراقيييييي
بدأ فسر بع المجامال عل أنها عمال ل ل الد .
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النائ ر ب ار طه كشف ع قر من اال حاد ال طن ح ب
زار
جهيييييا مييييي

المربيييييد /كشيييييف النائييييي عييييي اال حييييياد الييييي طن الكردسييييي ان ر بييييي ار طيييييه سيييييع د ا هنيييييا
قب الك الس اس لمن اال حاد م عدا زار ا.
قييييييا طييييييه للمربييييييد ا جم ييييييع الك يييييي الس اسيييييي ييييييدر مييييييدى اهم يييييي مشييييييارك الكييييييرد فيييييي الكاب نيييييي
ال زار ييييييي مشييييييي را اليييييييي ا اال يييييييا الم بليييييييي س شيييييييهد سييييييييم احيييييييد اعضيييييييياء اال حييييييياد اليييييييي طن
الس زار احد الح ائ ال زار د ا فص عنها
شييييييهد الكاب نييييييي ال زار ييييييي جيييييييدال كب يييييييرا بيييييي االعضييييييياء البرلميييييييا للمطالبييييييي بيييييييال زرا لكييييييي له
الس اس ا ما عل ب رش ممثل ع محاف ا ه
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ال ط را اإلقل م
بح مع بره صال عالقا البلد
دمحم ب زا د :د العراق ازدهاره مصلح عرب
ليييييي عهييييييد أبيييييي ب نائيييييي
دار الخليييييي ج /بحيييييي صيييييياح السييييييم الشيييييي دمحم بيييييي زا ييييييد آ نه ييييييا
ال ائييييييد األعليييييي لل يييييي ا المسييييييلح الييييييدك ر بييييييره صييييييال رئيييييي جمه ر يييييي العييييييراق الشيييييي
سيييييييب ط رهيييييييا فييييييي مخ ليييييييف المجييييييياال إضييييييياف إلييييييي ال طييييييي را ال ضيييييييا ا
عالقيييييييا البليييييييد
اإلقل م الد ل ذا االه ما المش ر .
رحيييييي سييييييم ه خييييييال الل يييييياء الييييييذ جييييييرى فيييييي قصيييييير الرئاسيييييي فيييييي العاصييييييم أبيييييي ب بز ييييييار
ط يييييد
اليييييرئ العراقييييي ال فيييييد المرافييييي إلييييي الد لييييي م طلعيييييا إلييييي أ سيييييه الز يييييار فييييي دعييييي
بما ح مصالحهما المش رك .
عالقا ال عا ب البلد الش
فيييييييرص آفييييييياق
بحييييييي الجانبيييييييا خيييييييال جلسييييييي المحادثيييييييا مجييييييياال ال عيييييييا بييييييي البليييييييد
ط رهيييييييا فييييييي مخ ليييييييف الج انييييييي االق صييييييياد ال جار ييييييي االسييييييي ثمار ال نم ييييييي بميييييييا لبييييييي
سييييييه فيييييي عز ييييييز ال نم يييييي
طلعييييييا شييييييعب هما فيييييي االر يييييياء بهييييييا عليييييي مخ لييييييف المسيييييي ا
االس رار االزدهار ف المنط .
كميييييييا بحييييييي سيييييييم ه اليييييييدك ر بيييييييره صيييييييال ال طييييييي را اإلقل م ييييييي الد ل ييييييي ال حيييييييد ا ال ييييييي
اجهها المنط العرب سب ال عام معها اح اء داع ا ها.
أكيييييد صييييياح السيييييم الشيييييي دمحم بييييي زا يييييد آ نه يييييا أ د ليييييي اإلميييييارا العرب ييييي الم حيييييد حيييييي
ق يييييياد صيييييياح السييييييم الشيييييي خل فيييييي بيييييي زا ييييييد آ نه ييييييا رئيييييي الد ليييييي حف ييييييه ه حر صيييييي
دفعهيييييييا إلييييييي األميييييييا فييييييي المجييييييياال
علييييييي عز يييييييز عالقا هيييييييا ميييييييع جمه ر ييييييي العيييييييراق الشييييييي
أنهيييييا كانييييي دائميييييا منيييييذ عهيييييد المغفييييي ر
الشيييييعب الشييييي
المخ لفييييي بميييييا خيييييد مصيييييلح البليييييد
لييييه الشيييي زا ييييد بيييي سييييلطا آ نه ييييا ط يييي ه ثييييراه ييييف إليييي جانيييي الشييييع العراقيييي الشيييي
ف ك ما ح أمنه اس راره رفاه ه حد ه.
جييييييدد سييييييم ه خييييييال ل ائييييييه الييييييدك ر بييييييره صييييييال ال هنئيييييي لييييييه عليييييي ان خابييييييه رئ سييييييا للعييييييراق..
حد يييييه
م من يييييا ليييييه ال ف ييييي النجيييييا فييييي هيييييذه المسيييييؤ ل بميييييا صييييي فييييي يييييد الشيييييع العراقييييي
اسييييييي راره ح يييييييه طم حا يييييييه فييييييي ال نم ييييييي الرخييييييياء ثمييييييي حرصيييييييه علييييييي نم ييييييي عالقيييييييا
بالده مع د ل اإلمارا العرب الم حد .
أشيييييار إلييييي أ اسييييي رار العيييييراق جيييييزء أساسييييي مييييي اسييييي رار المنط ييييي كلهيييييا أ ح ييييي ال يييييد
االزدهيييييييار ف يييييييه مثييييييي مصيييييييلح عرب ييييييي إقل م ييييييي د ل ييييييي بيييييييالن ر إلييييييي ميييييييا ليييييييه مييييييي أهم ييييييي
اسييييييي را ج كب ييييييير علييييييي المسييييييي ا الخل ج ييييييي العرب ييييييي اإلقل م ييييييي مؤكيييييييدا سيييييييم ه قييييييي ف
المساعد إل ه .
د ل اإلمارا إل جان األش اء دعمه مد د الع
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أضيييييياف سييييييم ه أ د ليييييي اإلمييييييارا كانيييييي سييييييباق إليييييي المبييييييادر بييييييدع األشيييييي اء العييييييراق خييييييال
السييييين ا الماضيييييي سيييييي اء عليييييي المسيييييي ا االق صيييييياد ال نم يييييي أ فيييييي مجييييييا الحفييييييا عليييييي
حما ييييييه فيييييي م اجهيييييي ال هد ييييييدا ال يييييي عيييييير لهييييييا ميييييي ال يييييي ى
ال ييييييرا اإلنسييييييان العراقيييييي
اإلرهاب ال حا ل دم ره ش هه.
نبيييييذ الشييييي اق الفرقييييي بييييي أبنييييياء الشيييييع العراقييييي هييييي السيييييب نحييييي
أكيييييد أ ال افييييي ال عيييييا
حصييييي نه فييييي م اجهييييي أ هد يييييدا أ مخييييياطر أ يييييا
االسييييي رار ال نم ييييي عز يييييز األمييييي الييييي طن
مييييييا
بمييييييا لهييييييا ميييييي عميييييي ييييييار خ
كييييييا ن عهييييييا أ مصييييييدرها أ جمه ر يييييي العييييييراق الشيييييي
ملكييييييه ميييييي ميييييي ارد بشيييييير ماد يييييي حضييييييار ثر يييييي قييييييادر عليييييي االنطييييييالق إليييييي المسيييييي ب
ال عييييييياف مييييييي سييييييين ا الحييييييير ؛ ح ييييييي عييييييي د العيييييييراق إلييييييي د ره م قعيييييييه
جيييييييا ز الماضييييييي
اإلقل م العالم .
الطب ع س اء عل المس ى العرب أ عل المس
منيييييي سييييييم ه للعييييييراق المز ييييييد ميييييي ال ييييييد االزدهييييييار النجييييييا فيييييي ال غليييييي عليييييي المصيييييياع
اجهه م أج مس ب مشرق للشع العراق الش .
الع با ال
مييييي جانبيييييه أعييييير اليييييرئ العراقييييي عييييي سيييييعاد ه بز يييييار د لييييي اإلميييييارا مؤكيييييدا حيييييرص بيييييالده
علييييييي نم ييييييي عز يييييييز عالقا هيييييييا ميييييييع د لييييييي اإلميييييييارا فييييييي شييييييي المجييييييياال م من يييييييا لإلميييييييارا
ق اد ها الحك م .
شعبها اس مرار ال د االزدهار ف
اليييييدفع بهيييييا
أكيييييد الجانبيييييا فييييي خ يييييا ل ائهميييييا حرصيييييهما المشييييي ر علييييي دعييييي عالقيييييا البليييييد
االس ثمار .
إل مجاال اسع م ال عا خاص االق صاد ال نم

رئ

الجمه ر

ع د ال بغداد

الفيييييرا ن ييييي ز /عييييياد رئييييي الجمه ر ييييي بيييييره صيييييال مسييييياء االثنييييي الييييي العاصيييييم بغيييييداد بعيييييد
خ ييييييا ز ييييييار رسييييييم اليييييي د ليييييي الك يييييي اإلمييييييارا العرب يييييي الم حييييييد  .ذكيييييير ب ييييييا لمك بييييييه ا "
الز يييييار ضيييييمن العد يييييد مييييي جييييي ال المباحثيييييا الل ييييياءا المثمييييير الناجحييييي ال ييييي ركيييييز علييييي
أهم يييييي عز ييييييز العالقييييييا الثنائ يييييي المصييييييال المشيييييي رك " .أضيييييياف" كمييييييا أعطيييييي الز ييييييار رؤ ييييييه
اضييييييح جد ييييييد عيييييي طلعييييييا العييييييراق مييييييا سييييييع ال ييييييه ميييييي عالقييييييا مييييييع ج رانييييييه مح طيييييي
العرب ".
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رئ

مجل

ال زراء عاد عبد المهد
أهم نزاه االن خابا

ؤكد للمف ض عل

الفيييييرا ن ييييي ز /بحييييي رئييييي مجلييييي الييييي زراء عييييياد عبيييييد المهيييييد ال ييييي اإلثنييييي ميييييع أعضييييياء
المف ضييييي العل يييييا المسييييي ل لالن خابيييييا عمييييي المف ضييييي بعيييييد قيييييرار مجلييييي النييييي ا فييييي ع د هيييييا
لممارسيييييييي مهامهييييييييا .ذكيييييييير ب ييييييييا لمك يييييييي رئيييييييي اليييييييي زراء انييييييييه " يييييييي اسيييييييي عرا اسيييييييي عدادا
المف ضيييييي الن خابييييييا مجييييييال المحاف ييييييا الم بليييييي " .أكييييييد عبييييييد المهييييييد "عليييييي أهم يييييي العمل يييييي
االن خاب يييييي الم بليييييي نزاه هييييييا باع بييييييار الن ييييييا الس اسيييييي فيييييي العييييييراق ن امييييييا د م راط ييييييا قائمييييييا
عل االن خابا الحر النز ه ".

رئ مجل ال زراء ال ائد العا لل ا المسلح عاد عبد
المهد  :مشارك مكافح اإلرها بأ معرك عن االن صار
الفيييييرا ن ييييي ز /زار رئييييي مجلييييي الييييي زراء ال ائيييييد العيييييا لل ييييي ا المسيييييلح عييييياد عبيييييد المهيييييد
ال يييييي االثنيييييي جهيييييياز مكافحيييييي االرهييييييا  .اسيييييي مع عبييييييد المهييييييد بحسيييييي ب ييييييا لمك يييييي "لعيييييير
مفصييييييي حييييييي آل ييييييي عمييييييي الجهييييييياز المعيييييييار ال ييييييي خاضيييييييها فييييييي محاربييييييي عصيييييييابا داعييييييي
االرهاب ييييييييي " .أشييييييييياد رئييييييييي الييييييييي زراء "ببطييييييييي ال م يييييييييا ل الجهييييييييياز ضيييييييييح ا ه " مب نيييييييييا ا
"م يييييا ل جهييييياز مكافحييييي االرهيييييا قيييييد جمعييييي ا بييييي الشيييييجاع الكفييييياء المهن ييييي " .أضييييياف عبيييييد
المهييييييد ا "الشييييييع العراقيييييي حيييييي سييييييمع عيييييي جيييييي د الجهيييييياز فيييييي ا معركيييييي فإنييييييه طمييييييئ
ل ح النصر ف ها ل دخ هذا الجهاز معرك اال ان صر ف ها".
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زع ار الحكم ال طن الس د عمار الحك دع د اال حاد
األ ر ب إل دع العراق المساهم باعاد إعماره
اال حييييياد األ ربييييي إلييييي

الفيييييرا ن ييييي ز /دعيييييا زعييييي يييييار الحكمييييي الييييي طن السييييي د عميييييار الحكييييي د
دع العراق المساهم ف إعاد إعماره .
ذكييييير ب يييييا لمك بيييييه ا " السييييي د عميييييار الحكييييي اسييييي ب سيييييف ر اال حييييياد اال ربييييي ليييييدى بغيييييداد رامييييي
بل كيييييي ا بحيييييي معييييييه مسيييييي جدا ال ضييييييع الس اسيييييي محل ييييييا إقل م ييييييا د ل ييييييا كييييييذل طيييييي را
شيييييك الحك مييييي العراق ييييي " .أكيييييد السييييي د عميييييار الحكييييي بحسييييي الب يييييا " أهم ييييي اإلسيييييرا بإكميييييا
الكاب نيييييي الحك م يييييي " مشييييييددا عليييييي " ضيييييير ر االه مييييييا بالجانيييييي الخييييييدم عييييييد ال هييييييا فيييييي
".
هذا الملف الح
كمييييييا أكييييييد عليييييي " األد ار اإل جاب يييييي ال يييييي مكيييييي أ ضييييييطلع بهييييييا العييييييراق فيييييي ح يييييي االسيييييي رار
ضيييييير ر إبعيييييياده عيييييي المحييييييا ر الد ل يييييي اإلقل م يييييي " .مجييييييددا " م قفييييييه الثابيييييي
فيييييي المنط يييييي
رفضنا لس اس ج ع الشع " .
دعييييييا السيييييي د عمييييييار الحكيييييي د اال حيييييياد األ ربيييييي إليييييي " دعيييييي العييييييراق المسيييييياهم فيييييي إعيييييياد
إعمييييييييياره السييييييييي ما الميييييييييد المحيييييييييرر مييييييييي عصيييييييييابا داعييييييييي اإلرهاب ييييييييي ميييييييييد المحيييييييييرر
المضح ".

عص ا مر

رب عم

زارا الد ل بعد رف
الع د

ثب

م ف

الج رنيييييا ن ييييي ز /ف ميييييا كشيييييف مصيييييادر مطلعييييي ع عصييييي ا مر ييييي س شيييييهده عيييييدد مييييي الييييي زارا
المحاف يييييييا حشيييييييد ليييييييه مييييييي ف الع د شييييييي ر سييييييير با اخيييييييرى عييييييي رفييييييي االمانييييييي العامييييييي
لمجل ال زراء ثب اصحا الع د عل المال الدائ .
ن مهييييييا عييييييدد ميييييي اصييييييحا الع يييييي د بيييييي اليييييي زارا
قاليييييي المصييييييادر ا “هنييييييا حمييييييال نسيييييي
لل حشيييييي د عليييييي الخيييييير ب يييييياهرا م حييييييد عصيييييي ا مييييييدن فيييييي عميييييي المحاف ييييييا اح جاجييييييا
علييييي عيييييد م اف ييييي االمانييييي العامييييي لمجلييييي الييييي زراء علييييي ثب ييييي ه ضيييييم الميييييال الحكييييي م اليييييدائ
ف له ف م ازن العا الم ب .
ف ر درجا
انطل يييييي االحييييييد يييييياهر الصييييييحا الع يييييي د امييييييا زار الكهربيييييياء للمطالبيييييي ب ثب يييييي ه عليييييي المييييييال
الدائ .
ييييييي احيييييييد مييييييي ف الع ييييييي د فييييييي زار الصيييييييح (  ) .ا “الحك مييييييي عهيييييييد فييييييي قييييييي
سييييياب ب ثب نيييييا علييييي الميييييال اليييييدائ اال اننيييييا فاجئنيييييا ب يييييرار امانييييي مجلييييي الييييي زراء بعيييييد ثب ييييي
الع د ف م ازن .”8132
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عمل ا بغداد :انفجار مخلفا حرب غرب العاصم
الج رنيييييا ن ييييي ز /أعلنييييي ق ييييياد عمل يييييا بغيييييداد االثنييييي عييييي فج ييييير مسييييي طر عل يييييه لكيييييد مييييي
المييييي اد الم فجييييير غربييييي العاصيييييم  .دعييييي ال ييييياد فييييي ب يييييا المييييي اطن مييييي سيييييكن بغيييييداد الييييي ”
االن بيييييياه عيييييي ق ييييييا الجهييييييد الهندسيييييي مسيييييياء ال يييييي ب فج يييييير مسيييييي طر عل ييييييه لكييييييد ميييييي الميييييي اد
ضيييييي مخلفييييييا حرب يييييي لعصييييييابا داعيييييي االرهاب يييييي ضييييييم منط يييييي العطيييييير غربيييييي
الم فجيييييير
بغداد “

العراق ..م

 2عناصر م ق ا "الحشد العشائر "
سيييييع أشيييييخاص ق لييييي ا بمحاف ييييي

سيييييكا ن ييييي ز عرب ييييي  /ذكييييير مصيييييادر أمن ييييي أ ميييييا ال ييييي عييييي
األنبار العراق عندما هاج مسلح منز ضباط بالحشد العشائر السن .
بعييييييد أ اقيييييي ح المسييييييلح منزلييييييه
ثمان يييييي أشييييييخاص آخيييييير
ق يييييي الن يييييي مشييييييعا حزمييييييا
قر ح الكرم عل بعد  36ك ل م را ر با شما شرق الفل ج .
ليييييي عليييييي أ جماعيييييي مسييييييؤ ل ها عيييييي الهجيييييي لكيييييي المصييييييادر األمن يييييي قاليييييي إ ن يييييي داعيييييي
ف راءه.
ييييييي مسيييييييؤ ل أمن ييييييي عراق ييييييي إ عيييييييددا صيييييييغ را مييييييي المسيييييييلح ال يييييييزا عمييييييي فييييييي
مكنه ش هجما م فرق .
المنط
الحشييييييد العشييييييائر شييييييبك ميييييي المسييييييلح السيييييين الييييييذ سيييييياند الحك ميييييي فيييييي حربهييييييا ضييييييد
ن داع اإلرهاب .
ف ييييييد ال ن يييييي اإلرهيييييياب مع يييييي محاف يييييي األنبييييييار لصييييييال قيييييي ا األميييييي العراق يييييي ال يييييي ييييييدعمها
ال ال ا الم حد بمساند الم ا ل العشائر السن ف .8136
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محاف كرك

ض ح
راكا الجب ر
كرك عبر خط كردس ا

اعاد صد ر نفط

االثنييييي

الج رنيييييا ن ييييي ز /نفييييي محييييياف كركييييي راكيييييا سيييييع د الجبييييي ر
كرك ال م ناء ج ها ال رك عبر خط كردس ا .
ض النفط م ح
ممثليييييي مك نا هييييييا فيييييي حييييييا اجييييييراء مباحثييييييا لمعييييييا د
قييييييا “البييييييد ميييييي اشييييييرا ادار كركيييييي
ض النفط م كرك ال ر كا عبر الخط المم د ال االقل ” .
ميييييييع السييييييل مان ارب يييييي ميييييييازا مسيييييي مرا لييييييي
اشييييييار اليييييي ا “عمييييييي الن ط يييييي الكمييييييرك
هنال صح للمعل ما ال ر ج بشا غل هما”.
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الحر ر “حازما” رد ال

عل نصره :ال اع ذار ال “سن 2
آذار”

الس اسيييييي الك يييييي  /عليييييي قييييييع حييييييرا غ يييييير مضييييييم الن ييييييائج يييييي اله رئيييييي “ال ييييييار اليييييي طن
الحييييير” الييييي ز ر جبيييييرا باسييييي إلن ييييياذ ميييييا مكييييي إن ييييياذه مييييي عمل ييييي يييييأل ف الحك مييييي ال ييييي أطيييييا
بهيييييا صيييييع د األمييييي العيييييا لييييي ”حيييييز ه” حسييييي نصيييييره؛ جيييييه األن يييييار إلييييي ميييييا سييييي له ال ييييي
رئيييييي الحك ميييييي المكلييييييف سييييييعد الحر يييييير فيييييي مييييييؤ مر صييييييحاف خصصييييييه للييييييرد عليييييي نصييييييره
ح يييييييي شيييييييي ر المعط ييييييييا الم يييييييي افر ليييييييي ”الس اسيييييييي ” إليييييييي أ رد الحر يييييييير سيييييييي ك “حازمييييييييا
حاسييييييما؛ فييييييال اع ييييييذار ال يييييي ز ر لسيييييين  8آذار” بحسيييييي أ سيييييياط مطلعيييييي عليييييي ملييييييف ال ييييييأل ف
الحك م .
إذ أكييييييد األ سيييييياط أ “حييييييز ه ليييييي ميييييي شييييييك الحك ميييييي بيييييي الييييييرئ المكلييييييف هيييييي الييييييذ
خ ييييييار اليييييي زراء ييييييرف أ مليييييي عل ييييييه أحييييييد أ أميييييير صيييييي بال ييييييأل ف” شييييييدد فيييييي ال قيييييي
نفسييييييه عليييييي أ الحر يييييير “سيييييي حدد م قفييييييه ميييييي مسييييييار ال ييييييأل ف سييييييم األشيييييي اء بأسييييييمائها
كشيييييييف ن يييييييا ه ميييييييا خططييييييي لهيييييييذا البليييييييد اليييييييذ يييييييرف أبنييييييياؤه أ
س فضييييييي المعيييييييرقل
ك ن ا ره ن ألحد”.
كيييييا مجلييييي النييييي ا ع يييييد أمييييي جلسييييي شييييير ع برئاسييييي اليييييرئ نب يييييه بييييير حضييييي ر رئييييي
حك ميييييي صيييييير ف األعمييييييا عييييييدد ميييييي اليييييي زراء سييييييب ها ل يييييياء بيييييي الرئ سيييييي بيييييير الحر يييييير
ز يييييير الخارج يييييي المغ ييييييرب فيييييي حك ميييييي صيييييير ف األعمييييييا جبييييييرا
أع بهييييييا ل يييييياء بيييييي بيييييير
باسييييي اليييييذ قيييييا بعيييييد الل ييييياء“ :نعمييييي لحييييي مشيييييكل ل سييييي عنيييييدنا كفر ييييي س اسييييي لكييييي لييييي
سيييييي مسييييييؤ ل الحيييييي عليييييي
عليييييي قاعييييييد أ (المصييييييل اكيييييي ل يييييي ال ليييييي ) بيييييي عليييييي أسييييييا
األطراف المعن ”.
قيييييا باسييييي “ :مهميييييا كانييييي طب عييييي الع يييييد فهييييي ع يييييد طن ييييي ألنهيييييا منيييييع يييييأل ف حك مييييي حيييييد
مكييييي حلهيييييا بيييييالع د لمبييييياد معيييييا ر ال مث ييييي فييييي الحك مييييي ” .أضييييياف“ :المبيييييدأ أنيييييه
طن ييييي
فيييييي حك ميييييي ال حييييييد ال طن يييييي ال اح كييييييار لمييييييذه أ طائفيييييي ميييييي فر يييييي احييييييد اإلشييييييكال ييييييأ
ميييييي أ األقل يييييي عنييييييد الطائفيييييي السيييييين ل سيييييي مجسييييييد بنائيييييي معيييييي أ جهيييييي محييييييدد ” .خيييييي
نحيييي نر ييييد لييييه أ كيييي ق ييييا
بييييال “ :أ حيييي يييي عليييي اع ييييذار الييييرئ المكلييييف ليييي صيييي
العهد ق ا”.
بمهم ه ل ك الحك م ق

- 19 -

العدد -6 :الثالثاء 8132-33-31

صع د خط ر ف قطا غز ..
عشرا الص ار م حما عل المس طنا  ..االح ال رد
بغارا مكثف عل ال طا
مييييي ال طيييييا فييييي

صيييييع دا خط يييييرا جد يييييدا ميييييع إطيييييالق صييييي ار
االهيييييرا  /شيييييهد قطيييييا غيييييز أمييييي
ا جاه إسرائ ب نما رد ج االح ال بغارا عل م اقع عد ف ال طا .
فيييييي
اس شييييييهد فلسييييييط ن ا أصيييييي  ٣آخيييييير فيييييي شييييييما ال طييييييا جييييييراء الغييييييارا اإلسييييييرائ ل
ميييييا أفييييياد زار الصيييييح فييييي ال طيييييا ف مييييييا أفييييياد أجهيييييز اإلسيييييعاف اإلسيييييرائ ل أ  ٤أشييييييخاص
عل األق أص ب ا م المس طن .
ذكييييير مراسيييييل فيييييران بييييير فييييي غيييييز مح طهيييييا أنيييييه ييييي إطيييييالق دفعيييييا مييييي الصييييي ار ميييييع
سما د ى الضربا اإلسرائ ل .
أعلييييييي الجنيييييييا العسيييييييكرى لحركييييييي حميييييييا ك ائييييييي ال سيييييييا إطيييييييالق «رشييييييي ا مييييييي الصييييييي ار
با جيييييياه مغ صييييييبا غييييييالف غييييييز ال بيييييي الحد د يييييي حييييييا ال صييييييدى لهييييييا» ردا عليييييي «جر ميييييي »
الل الماض .
يييييا هيييييذا ال صيييييع د غيييييدا عمل ييييي لل ييييي ا الخاصييييي لالحييييي ال داخييييي ال طيييييا المحاصييييير أسيييييفر
ضابط إسرائ ل .
ع م  ٨فلسط ن
بعييييييد هييييييد ء قبيييييي ال هيييييير جييييييدد العنييييييف عصيييييير أميييييي عبيييييير إصيييييياب حافليييييي إسييييييرائ ل بصييييييار
أطليييييي ميييييي غييييييز مييييييا أدى إليييييي إصيييييياب شييييييخص بجيييييير بالغيييييي بحسيييييي اإلسييييييعاف رد الجيييييي
اإلسرائ ل ب صف م قع ف ال طا .
قييييييي ط ييييييي ح ييييييي أطل ييييييي مجم عيييييييا مييييييي الصييييييي ار فييييييي ا جييييييياه األراضييييييي
لييييييي مييييييي
قييييييا جيييييي االحيييييي ال إنييييييه أحصيييييي نحيييييي  ٢١صييييييار خا مصييييييدرها غييييييز الف ييييييا إليييييي
اإلسييييييرائ ل
اع را عدد منها.
ن ليييييي ا إليييييي
أصيييييي  ٣أشييييييخاص بسيييييي ط صييييييار فيييييي مد نيييييي سييييييد ر فيييييي جنيييييي إسييييييرائ
المس شف ف ضع مس ر.

- 20 -

العدد -6 :الثالثاء 8132-33-31

فرنسا :أرد غا

خذ م قض خاش ج “لعب
كذ
س اس ”

الس اسييييييي الك سييييييي  /أكيييييييد ز ييييييير الخارج ييييييي الفرنسييييييي جيييييييا إ يييييييف ل در يييييييا أ بيييييييالده لييييييي
بح ز ها سج ال عل بم الصحاف السع د جما خاش ج .
نفييييي ل در يييييا ميييييا ذكيييييره اليييييرئ ال ركييييي رجييييي ط ييييي أرد غيييييا ييييي السيييييب الماضييييي أنيييييه ييييي
سيييييل ال سيييييج ال لفرنسيييييا ألمان يييييا بر طان يييييا مشييييي را فييييي م ابلييييي ميييييع ال نيييييا الثان ييييي الفرنسييييي
إل أ ” االمر ل كذل عل حد علمه”.
ردا عليييييي سييييييؤا عمييييييا إذا كييييييا أرد غييييييا كييييييذ قييييييا ليييييي در ييييييا  “ :عنيييييي هييييييذا أ لد ييييييه لعبيييييي
س اس ف هذه ال ر ف”.
ميييييع
فييييي غضييييي ذلييييي بحييييي خييييياد الحيييييرم الشييييير ف الملييييي سيييييلما بييييي عبيييييد العز يييييز أمييييي
ز ر الخارج البر طان ج رم هان ف مس جدا األحدا ف المنط .
ذكيييييييير كاليييييييي األنبيييييييياء السييييييييع د الرسييييييييم “ ا ” أ المليييييييي سييييييييلما بيييييييي عبييييييييد العز ييييييييز
مجيييييياال
لنييييييد
اسيييييي عر خييييييال الل يييييياء مييييييع اليييييي ز ر هانيييييي أ ضييييييا العالقييييييا بيييييي الر ييييييا
ال عا ب البلد ”.
اسيييييي ب هانيييييي ز ار ييييييه للسييييييع د بييييييال فيييييي ب ييييييا  :إ “ال كلفيييييي البشيييييير للحيييييير فيييييي اليييييي م
سيييييين ا ميييييي اراقيييييي الييييييدماء الحيييييي
المجاعيييييي االمييييييرا
هائليييييي فيييييي يييييي مال يييييي المشييييييرد
ال ح ييييييد اال هيييييي ا خيييييياذ قييييييرار س اسيييييي ب نح يييييي السييييييال السييييييع اليييييي السييييييال ” مضيييييي فا “لييييييذا
أسافر إل الخل ج لمطالب جم ع االطراف باالل زا بهذه العمل ”.
يييييابع أنيييييه “ يييييي المج ميييييع اليييييد ل م حييييييدا فييييي الصييييييدم الغضييييي مييييي ال يييييي ال حشييييي لجمييييييا
ييييي المالبسييييييا الكاملييييي راء ق ليييييه غ يييييير
خاشييييي ج قبييييي شييييييهر .مييييي غ ييييير الم بيييييي ب ضييييي أ
اضيييييح ” مضييييي فا “نشيييييجع السيييييلطا السيييييع د علييييي ال عيييييا الكامييييي ميييييع ال ح ييييي ال ركييييي فييييي
م له ح نح العدال لعائل ه”.
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ز ر بر طان ساب  :اس ف اء ثا عل «البر كس » بعد رف
خط «ماى»
االهييييييرا  /كشيييييييف جاسيييييي جييييييير ننج ز ييييييير ال عليييييي البر طان ييييييي السيييييياب أ البرلميييييييا البر طيييييييان
س صيييييييي بيييييييي «ال» ضييييييييد بنيييييييي د اال فيييييييياق الخاصيييييييي بخيييييييير بر طان ييييييييا ميييييييي اال حيييييييياد األ ر بيييييييي
«البر كسييييييي » ال ييييييي طرح هيييييييا ر يييييييزا مييييييياى رئ سييييييي الييييييي زراء مميييييييا سييييييي مهد الطر ييييييي أميييييييا
الناخب للمشارك ف اس ف اء جد د.
صييييييرح اليييييي ز ر المؤ ييييييد للب يييييياء داخيييييي اال حيييييياد األ ر بيييييي له ئيييييي اإلذاعيييييي البر طان يييييي «بيييييي .
بييييي  .سييييي » بأنيييييه فييييي حالييييي اليييييرف المح ملييييي للبر كسييييي فسييييي ك أميييييا النييييياخب  3خ يييييارا فييييي
ضيييييد اال فييييياق اليييييذى سيييييع إل يييييه مييييياى أ الخييييير بنييييياء علييييي
االسييييي ف اء الجد يييييد هييييي ال صييييي
شر ط من م ال جار العالم أ الب اء داخ اال حاد األ ر ب .
ز يييييير الخارج يييييي البر طييييييان السيييييياب أميييييي أ الحك ميييييي
ميييييي جانبييييييه أعليييييي بيييييي ر ج نسيييييي
البر طان عل ش االس سال ف مباحثا البر كس .
بيييييد لييييي
قيييييا فييييي صييييير حا ه لصيييييح ف «د لييييي ل جيييييراف» البر طان ييييي «:ميييييع مييييير ر كييييي ييييي
أننيييييا نصيييييب أكثييييير جبنيييييا .ل يييييد اف نيييييا بالفعييييي علييييي مييييين  04مل يييييار جن يييييه م ابييييي ال شييييي ء بيييييالطبع
ل نحص عل صف جار ف الم اب ».
أضييييياف اليييييي ز ر السيييييياب أ المملكيييييي الم حييييييد اف يييييي عليييييي أ صييييييب «مكانييييييا خال ييييييا» لبر كسيييييي
لكييييي أ ضيييييا علييييي
مييييي خيييييال ق عهيييييا لييييي ف يييييط علييييي مجم عييييي مييييي ق اعيييييد اال حييييياد األ ر بييييي
عليييييي هييييييذا
اللييييي ائ المسيييييي بل عليييييي الييييييرغ ميييييي عييييييد أح يييييي المملكيييييي الم حييييييد فيييييي ال صيييييي
ال شر ع.
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