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رئيس مجلس النواب يستقبل السفير السعودي(.ص(..) 5موقع مجلس النواب)
الحددددداد يبحددددا ددددإل باددددداد مددددع اتتحددددلد الددددوينإل الاوردسددددتلنإل والحدد د ب اتسدد د مإل العراقددددإل
تع يدددددد اليددددددلل التنسدددددديو والتعددددددلوت بدددددديت القددددددو الوينيدددددد والت يئدددددد ل نتخلبددددددلل
القلدم (..ص(..) 5موقع مجلس النواب)
الحددددداد يبحددددا مددددع السدددديد خسددددرو اددددورات اتجددددراتال وادسددددتعدادال ل نتخلبددددلل القلدمدددد
وتشددددددجيع النددددددلخبيت لخددددددوج تجربدددددد ديمقراييدددددد جديددددددد (..ص(..) 6موقددددددع مجلددددددس
النواب)
النلئددددب محمددددد اددددري يكاددددد وجددددود تحراددددلل دمددددداد موا ندد د تاميليدد د للعددددل الجددددلرير(.ص6
)(.والل المعلوم )
النلئددددب اددددليع الراددددلبإل :مددددد امتمددددلد البليومتريدد د ينددددتر بم لدد د انتخلبيدد د (.ص(..) 7واللدد د
المعلوم )
النلئددددب يوسدددد الا بددددإل ياشدددد مددددت قددددرب ايدددد ف اليدددد جديددددد لمال حدددد الفسددددلد ددددإل
العراف(.ص(..) 7باداد اليو )
النلئددددب سددددعرات ادمددددلجيبإل :ادمددددت والددددد لا تلنقددددإل الاددددل مإل قريبددددل وو يددددر الددددد لا ددددإل
البرلملت ادسبوا المقبل(.ص(..) 8السومري نيو )
النلئدددددب مددددددي شدددددع ت :وادددددع حقدددددل المدددددتسب بلسدددددتملرال القبدددددول سلنددددد للمكسسددددد
العساري (.ص(..) 8السومري نيو )
النلئدددب رامدددإل السددداينإل :ملدددخ الادددل مإل الخدددرو مدددت ادمددد الدددد ”” HDواصددددار قدددرارال
ملخ ارج الواقع(.ص(..) 9والل المعلوم )
النلئدددددب احمدددددد الصدددددفلر  :و ار الملليددددد لددددديس لددددددي ل ركيددددد صدددددحيح لواقدددددع العدددددراف
ومستقبل البلد المللإل(.ص(..) 9السومري نيو )
النلئبدددد سددددد جددددلرا :مشددددرال ملفددددلل الفسددددلد مددددلت ال تحددددل سدددديو بددددلير السمسددددر
واألح اب(.ص(..) 10والل المعلوم )
النلئددددب محمددددد الاربددددولإل :ر ددددع قددددر ادنتمددددلت المددددتسبإل مددددت قددددوائ الاليدد د العسدددداري لددددت
ياير شيئل(.ص(..) 10السومري نيو )
النلئددددب يحيددددخ المحمدددددي :خيددددلر الدددددائر الواحددددد انت ددددخ وحواراتنددددل تجددددر ملددددخ مدددددد
الدوائر(.ص(..) 11والل المعلوم )
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الادددددل مإل ييلدددددع ملدددددخ شدددددروي الوقليددد د الموصدددددخ ب دددددل دددددإل القلمدددددلل ادمتحلنيددد د (.ص12
)(..الفرال نيو )
و يددد در الثقل ددد د يددددددمو لدددددخ ادتفدددددلف ملدددددخ معدددددليير موحدددددد لتحديدددددد العيدددددل والمنلسدددددبلل
الويني والديني (.ص (...)13باداد اليو )
و يدددر الصدددنلم يوا دددو ملدددخ تو يدددع األرااددددإل السددداني ملدددخ العدددلمليت دددإل شدددرا الحديددددد
والصلب(.ص (..)13والل ادنبلت العراقي )
الو دددددد الادددددردي يختدددددت مفلوادددددلت دددددإل بادددددداد دوت مددددد ت النتدددددلئ (.ص(..) 14واللددددد
المعلوم )
بلبددددددل تحدددددددد نسددددددب الدددددددوا ددددددإل الدددددددوائر وتوادددددد بشدددددد ت الميددددددلم والمقددددددلسإل
والمسلب (.ص(..) 14باداد اليو )
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• العمليددددلل المشددددترا تعلددددت انيدد د ف ممليددددلل منيدد د ددددإل اربددددع محل ددددلل(.ص(..) 15واللدد د
المعلوم )
• الحشدددددد يعيلدددددو ممليددددد منيددددد ملدددددخ الحددددددود العراقيددددد السدددددوري (.ص(..) 15السدددددومري
نيو )

• ال رامدددد  :نعمددددل للسدددديير ملددددخ المنل ددددت ور ددددد ادسددددواف بددددلللحو والبدددديج مددددت المنددددت
المحلإل(.ص(..) 16السومري نيو )
• ديددددللخ تاشدد د مددددت انتقددددلل  %70مددددت تجددددلر المنل ددددت بلتجددددلل اردسددددتلت وتيللددددب باددددداد
بخيو حلسم (.ص(..) 17والل المعلوم )
• و يددددر الددددنفي :ننددددلقر مددددلد الن ددددر بجددددودل التددددراخيص ددددإل الحقددددول الصدددداير (.ص17
)(..الفرال نيو )
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• لبندددددلت :دددددرج مقوبدددددلل مريايددد د ملدددددخ و يدددددريت سدددددلبقيت بدددددت
ا(.ص (..) 18رنسل )24
• حمددددددوس :السدددددودات لبدددددخ ادددددل الشددد دروي لشددددديب اسدددددم مدددددت قلئمددد د اترسدددددلب»(.ص18
)(..ادسرا )

الفسدددددلد ودمددد د حددد د ب

• بايت تت واشنيت بت ديد الس إل بحر الصيت(.ص (..)19ادسرا )
• يدددددروس اوروندددددل يدددددودي بحيدددددل  900لددد د شدددددخص حدددددول العدددددلل ثلدددددث
ال تيني (.ص (..) 20رنسل )24
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رئيس مجلس النواب يستقبل السفير السعودي
موقددددع مجلددددس النددددواب اسددددتقبل رئدددديس مجلددددس النددددواب محمددددد الحلبوسددددإل اليددددو األربعددددلت سددددفير
المملا العربي السعودي إل العراف السيد مبد الع ي الشمري.
وجدددر خددد ل اللقدددلت بحدددا تيدددوير الع قدددلل الثنلئيددد بددديت البلدددديت وتنسددديو التعدددلوت دددإل المجدددلدل
ادقتصدددددلدي واألمنيددد د والتجلريددد د وادسدددددتثملري اددد د مدددددت مددددددد مدددددت الموااددددديع تال ادستمدددددل
المشدددترس حيدددا ادددد سددديلدت ملدددخ تيلدددع العدددراف لم يدددد مدددت التعدددلوت بددديت البلدددديت الشدددقيقيت و قدددل
للمصددددلل المتبلدلدد د .امددددل ايمدد د ت سدددديلدت ملددددخ الواددددع الصددددحإل لخددددلد الحددددرميت الشددددريفيت الملددددس
سدددلملت بدددت مبدددد الع يددد متمنيدددل لددد مو دددور الصدددح والعل يددد .مدددت ج تددد مبدددر السدددفير السدددعودي
مت دم المملا للعراف والتعلوت ملخ الصعد ال بمل يحقو من واستقرارل.

الحداد يبحا إل باداد مع اتتحلد الوينإل الاوردستلنإل والح ب
اتس مإل العراقإل تع ي اليلل التنسيو والتعلوت بيت القو
الويني والت يئ ل نتخلبلل القلدم .
موقددددع مجلددددس النددددواب ار نلئددددب رئدددديس مجلددددس النددددواب العراقددددإل الددددداتور بشددددير خليددددل الحددددداد
ملددددددددخ ر س و ددددددددد نيددددددددلبإل مسددددددددلت اليددددددددو األربعددددددددلت  9 9 2020مقددددددددر اتتحددددددددلد الددددددددوينإل
الاوردسددددددتلنإل تن يملل باددددددداد وجددددددر اسددددددتقبلل مددددددت قبددددددل السدددددديد رابحددددد حمددددددد مسددددددكول
التن يمدددددلل مدددددع مادددددلت مدددددت قيدددددلدال اتتحدددددلد و دددددإل اللقدددددلت الموسدددددع تددددد بحدددددا القادددددليل
والمواددددوملل التددددإل تتعلددددو بللشدددد ت العراقددددإل والاوردسددددتلنإل وتيددددورال العمليدددد السيلسددددي ودمدددد
الج ددددود والمسددددلمإل الراميدددد لتثبيددددل األمددددت واتسددددتقرار ددددإل ممددددو الددددب د و شددددلر الحددددداد ددددإل
سدددديلف الحددددديا لددددخ اددددرور تفعيددددل اليددددلل التنسدددديو والتعددددلوت بدددديت القددددو و يددددرا العمليدددد
السيلسدددددي مدددددع ممثلدددددإل الشدددددعب دددددإل مجلدددددس الندددددواب خدمدددد للمصدددددلح الوينيدددد العليدددددل وت يئدددد
األجوات المنلسب ل نتخلبلل القلدم .
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يمددددل لتقددددخ الو ددددد النيددددلبإل بددددلألميت العددددل للحددد ب اتسددد مإل العراقددددإل األسددددتلت رشدددديد العددد اوي وتددد
منلقشدد د سدد د القاددددليل والمسددددتجدال ملددددخ السددددلح السيلسددددي وبحددددا سددددبل تع يدد د الج ددددود الراميدد د
الددددخ التوصددددل الددددخ التوا ددددو الددددوينإل دسددددتاملل تشددددريع قددددلنوت ادنتخلبددددلل و اددددد نلئددددب رئدددديس
المجلددددس ملددددخ سميدد د توحيددددد الددددرك بدددديت القددددو الوينيدد د وبددددتل الم يددددد مددددت الج ددددود لتجددددلو
محندددد اورونددددل وتددددداميلل األ مدددد الملليدددد وادقتصددددلدي ادددد مددددت لعددددب دور يجددددلبإل لتيددددوير
ممددددل المكسسددددلل المدنيدددد والتمادددديت لتحقيددددو العدالدددد اتجتملميدددد وتثبيددددل حقددددوف ال دددد ماونددددلل
الشعب و حرا التقد واد دسلر إل ال المجلدل.

الحداد يبحا مع السيد خسرو اورات اتجراتال وادستعدادال
ل نتخلبلل القلدم وتشجيع النلخبيت لخوج تجرب ديمقرايي
جديد .
موقددددع مجلددددس النددددواب بحددددا نلئددددب رئدددديس مجلددددس النددددواب العراقددددإل الددددداتور بشددددير خليددددل الحددددداد
ددددإل ماتبدددد بباددددداد اليددددو األربعددددلت  9 9 2020مددددع مسددددكول اتنتخلبددددلل ددددإل الحدددد ب الددددديمقرايإل
الاوردسدددددتلنإل السددددديد خسدددددرو ادددددورات وبحادددددور رئددددديس اتلددد د الحددد د ب الدددددديمقرايإل الاوردسدددددتلنإل
د .يدددددلت صدددددبري ورئددددديس اللجنددد د القلنونيددد د ومددددددد مدددددت السددددديدال والسدددددلد الندددددواب تيدددددورال
األواددددددلا ملددددددخ السددددددلح العراقيدددد د واتنتخلبددددددلل النيلبيدددد د القلدمدددد د واتجددددددراتال وادسددددددتعدادال
الجلريدددد مدددددت قبدددددل مفوادددددي ادنتخلبدددددلل يمدددددل ادددددد الحدددددداد ملدددددخ ادددددرور سدددددتمرار التنسددددديو
والتعددددلوت بدددديت القددددو السيلسددددي واألحدد د اب الوينيدد د لدددددم العمليدد د السيلسددددي ادد د مددددت سميدد د
تثقيدددد الندددددلخبيت وتشدددددجيع ملدددددخ خدددددوج تجربدددد ديمقراييدددد جديدددددد دختيدددددلر ممثلدددددي بالمدددددل
رادت مبر صنلديو ادقتراا.

النلئب محمد اري يكاد وجود تحرالل دمداد موا ن تاميلي للعل
الجلرير
واللدد د المعلومدد د ااددددد النلئددددب مددددت تحددددلل الفددددت محمددددد اددددري وجددددود تحراددددلل حاوميدد د خلدددد
الادددواليس مدددت اجدددل امدددداد موا نددد تاميليددد لمدددل تبقدددخ مدددت اشددد ر العدددل الجدددلري مدددت اجدددل معر ددد
الحسددددلبلل الختلميدددد وتصددددفيت ل.وقددددلل اددددري ات سنددددلس مددددت يعمددددل خلدددد الاددددواليس ملددددخ امددددداد
الموا ندددددد حيددددددا اددددددلت مددددددت المفتددددددرج ات يددددددت ادنت ددددددلت من ددددددل خدددددد ل شدددددد ر ح يددددددرات
الملادددددإل ”.و ادددددل ات اتشددددداللي تامدددددت دددددإل مدددددد تمادددددت الدددددو ارال مدددددت امدددددداد موا نلت دددددل
الخلصددد د وسدددددو مدددددلاخر امدددددداد الموا نددد د وتقدددددديم ل الدددددخ مجلدددددس الندددددواب مدددددت اجدددددل المصدددددلدق
ملي ددددل ”.وبدددديت ات تدد د خر تقدددددي البرنددددلم الحاددددومإل سددددو ادخددددر سددددلس ددددإل تدد د خير امددددداد وتقدددددي
الموا نددد وسنددددلس ريددددو حاددددومإل متواصددددل ددددإل العمددددل مددددت اجددددل امددددداد موا ندد د تاميليدد د ل شدد د ر
المتبقي مت اجل تصفي الحسلبلل الختلمي مع ن لي السن .
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النلئب اليع الرالبإل :مد امتملد البليومتري ينتر بم ل انتخلبي
دولدددد القددددلنوت اددددليع الراددددلبإل األربعددددلت ج ددددلل
واللدددد المعلومدددد ات دددد النلئددددب مددددت ائددددت
سيلسددددي بددددر ج امتمددددلد البيلقدددد البليومتريدددد بلمددددتار وحجدددد دسددددتمرار ممليددددلل الت ويددددر الددددتي
تعتددددلر مليدد د سددددتل الج ددددلل محددددترا مددددت مددددد امتمددددلد البليومتريدد د ينددددتر بم لدد د انتخلبيدد د .وقددددلل
الرادددلبإل ت سنددددلس بعدددج الج ددددلل تمتلدددس مددددددا لددديس بللقليددددل مدددت بيلقددددلل الندددلخبيت للتعجيددددل مددددت
ممليددددد ادنتخلبدددددلل المبادددددر لت ويدددددر النتدددددلئ ”.و ادددددل ات مدددددت المقددددددملل الخييدددددر المبيتددددد
للت مددددب بنتددددلئ ادنتخلبددددلل القلدمددد وت ويددددر نتلئج ددددل سددددو امتمددددلد سويدد د النلخددددب ادلاترونيددد يددددر
البليومتريدددد ب ددددد حصددددد ادصددددوال ت ويددددرا ومخللفدددد للقددددلنوت”.و وادددد الراددددلبإل ت البيلقدددد
القديمددد د تحتدددوي ملدددخ صدددور نلخدددب يمادددت التصدددويل ب دددل اثدددر مدددت مدددر امدددل البيلقددد الجديدددد
البليومتريدد د ديماددددت التصددددويل ب ددددل دوت الشددددخص المللددددس ود يماددددت تاددددرار ادنتخلبددددلل ب ددددل ل اثددددر
مت مر .

النلئب يوس

الا بإل ياش مت قرب اي ف الي جديد لمال ح
الفسلد إل العراف

باددددداد اليددددو اشدددد ماددددو لجندددد الن اسدددد النيلبيدددد النلئددددب يوسدددد الا بددددإل ادربعددددلت ( 9يلددددول
( 2020مددددت قددددرب ايدد د ف اليدد د جديددددد لمال حدد د الفسددددلد المددددللإل ددددإل العددددراف .وقددددلل الا بددددإل ات
"سنددددلس اجتملمددددلل مسددددتمر مددددع رئدددديس الددددو رات للخددددرو بلليدددد جديددددد لمال حدددد الفسددددلد ددددإل
العددددراف تاددد اددددل الج ددددلل والمكسسددددلل المعنيددد بمال حددد الفسددددلد التددددإل ينتشددددر ددددإل الاثيددددر مددددت
الددددو ارال والمكسسددددلل التوجدد د لدد د  ".و اددددل الا بددددإل اندد د "ديماددددت تحديددددد حجدد د ادمددددوال التددددإل
الت م دددددل الفسدددددلد دددددإل العدددددراف خددد د ل السدددددنوال الملادددددي اد ات الفسدددددلد نومدددددلت سدددددرقلل وسددددددر
ومشددددلريع متلائدد د واياددددل تعتبدد در نومددددل اخددددر مددددت الفسددددلد" د تددددل الددددخ ات "ادليدد د ستتاددددمت ادوال
واجراتال واحصلئيلل ويرف التنفيت"
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النلئب سعرات ادملجيبإل :ادمت والد لا تلنقإل الال مإل قريبل وو ير
الد لا إل البرلملت ادسبوا المقبل
السددددومري نيددددو تستاددددي لجندددد ادمددددت والددددد لا النيلبيدددد و يددددر الددددد لا لبحددددا اخددددر تيددددورال
الوادددع ادمندددإل ومقدددود التسدددلي و يرسدددل مدددت ادمدددور التدددإل تخدددص الدددو ار بينمدددل تنت دددر تحديدددد
مومددددد مددددت قبددددل رئدددديس الددددو رات للقلئدد د وبحددددا التيددددورال ادمنيدد د ددددإل البلددددد.وقددددلل ماددددو لجندد د
ادمددددت والددددد لا النيلبيدددد سددددعرات األمددددلجيبإل ددددإل تصددددري لوسددددلئل ام ميدددد حاوميدددد ات "اللجندددد
نلقشدددل يدددو مدددس ابدددر مدددل سدددتجري منلقشدددت مدددت قدددوانيت داخدددل اللجنددد خددد ل الفصدددل التشدددريعإل
الحددددللإل ومددددت بين ددددل قددددلنوت القددددو الجويدددد وقددددلنوت جددددرائ المعلوملتيدددد وقددددلنوت ج ددددل مال حدددد
ادرسلب".
وااددددددل ات "ادستاددددددل تخددددددص ممددددددل الددددددو ار والتج يدددد د والتسددددددلي وامددددددلد المفصددددددوليت
والواددددع ا دمنددددإل واسددددلوب القتددددلل اددددد دامددددر و يرسددددل مددددت ادمددددور" مبينددددل ت "اللقددددلت مددددع
رئدددديس الددددو رات سدددديجري تحديدددددل خدد د ل ادسددددبوميت المقبلدددديت لمنلقشدد د الواددددع ادمنددددإل ددددإل البلددددد
واتلس مصير اللجن التحقيقي الخلص بللت لسرال".

النلئب مدي شع ت :واع حقل المتسب بلستملرال القبول سلن
للمكسس العساري
السدددومري نيدددو امتبدددر النلئدددب مدددت اتلددد بددددر البرلملنيددد مددددي شدددع ت ابدددو الجدددوت ادربعدددلت ت
وادددددع حقدددددل المدددددتسب دددددإل اسدددددتملرال المقبدددددوليت دددددإل الاليدددد العسددددداري سلندددد الدددددخ المكسسدددد
العساري داميل الخ ت تحقيو واستدملت و ير الد لا والمسكوليت مت القبودل.
وقدددلل الشدددع ت دددإل حدددديا لدددد السدددومري نيدددو ت "الدددديت والمدددتسب والعشدددير سدددإل مقيدددد واجبددد
ادحتدددرا مددددت الجميددددع ددددإل اددددل بقددددلا األرج وسدددإل جددد ت د يتجددد مددددت تاويننددددل المجتمعددددإل ونفتخددددر
بدددد وندددددا ع مندددد لان ددددل لدددد ولددددت تاددددوت جدددد تا مددددت حقددددول القبددددول ددددإل اسددددتملرال التعيدددديت
بللمكسسدددددلل الحاوميددد د ممومدددددل والعسددددداري خصوصدددددل ملدددددخ امتبدددددلر ات سدددددتل الخيدددددو سدددددتاوت
امترا ددددل رسددددميل بلدنشددددقلف والتشدد د إل الجمددددلسيري وسددددتجعل الددددودتال تاددددوت للعقيددددد الدينيدد د قبددددل
الويت والمكسس ".
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النلئب رامإل الساينإل :ملخ الال مإل الخرو مت ادم
واصدار قرارال ملخ ارج الواقع

الد ”” HD

واللدددد المعلومدددد دمددددل تحددددلل سددددلئروت ادربعددددلت رئدددديس الددددو رات الددددخ الخددددرو مددددت بوتقدددد
ادمدددد والخددددرو بقددددرارال ملددددخ ارج الواقددددع والترايدددد ملددددخ القاددددليل الابيددددر وتددددرس ادستمددددل
بصالئر ادمور.
وقددددلل النلئددددب مددددت سددددلئروت رامددددإل السدددداينإل ات سنددددلس ج ددددلل دوليددد تتصددددلرا ملددددخ ارج العددددراف
تتيلدددددددب تددددددددخ ل ملجلددددد د مدددددددت الحاومددددد د وات تادددددددوت صدددددددلرم وتحدددددددد مدددددددت اد تيدددددددلدل
و يرسددددل”.وااددددل ات العددددراف لدددديس بحلجدد د الددددخ قددددرات سددددور الفلتحدد د مددددت رئدددديس الددددو رات
مشدددديرا الددددخ ات الاددددل مإل ميللددددب بددددللخرو مددددت بوتقدددد ادمدددد العددددلجإل
HD
بتصددددوير“
والتصددددوير المحتددددر واتخددددلت قددددرارال م مدد د تمددددس الشددددلرا ومددددد الترايدد د بقددددرارال تايددددر مدددددير
مددددل و يرسددددل وتددددرس ممللقدددد الفسددددلد المتددددورييت”.وا ددددلد ات قاددددليل الددددب د اصددددبحل تدددددار مبددددر
الفيس بوس وقاليل الراي العل بللصفحلل الممول .

النلئب احمد الصفلر  :و ار المللي ليس لدي ل ركي صحيح لواقع
العراف ومستقبل البلد المللإل
السدددددومري نيدددددو اادددددد مادددددو اللجنددددد الملليددددد البرلملنيددددد احمدددددد الصدددددفلر ادربعدددددلت ات و ار
الملليدددد لدددديس لدددددي ل ركيدددد صددددحيح لواقددددع العددددراف ومسددددتقبل البلددددد المددددللإل.وقددددلل الصددددفلر ات
"سنللدددس قدددلنوت يحاددد اليدددلل التصدددر بللمدددلل العدددل وملحصدددل دددإل سدددتا العدددل سدددو مدددد التددد ا بادددل
القددددوانيت الملليددد حيددددا تددد التصددددر بللمددددلل العددددل انفلقددددل وايددددرادا دوت اي سددددند قددددلنونإل" مبينددددل ات
"اللجندد د الملليدد د حلولددددل التواصددددل مددددع الددددو ار مددددرارا وتاددددرارا للوقددددو ملددددخ مسددددتجدال الواددددع
المددددللإل والتعددددلوت مع ددددل لاددددت ل سدد د د حيددددل لمددددت تنددددلدي".وااددددل الصددددفلر ات "المددددلد  13اود
مددددت قددددلنوت اددار الملليدددد الدددد الحاومدددد باددددرور ادلتدددد ا بصددددر نسددددب  12 1مددددت موا ندددد
العددددل السددددلبو بحددددلل مددددد تشددددريع موا ندددد للعددددل الحددددللإل لاددددت حصددددلل تجددددلو ال ملددددخ المددددلد
ونحدددت لددد ندددت الحاومددد بللتجددددلو ممددددا ملددددخ المددددلل العدددل لاددددت سنللددددس دددرو اوجبددددل الحلجددد
لددددبعج النفقددددلل لاننددددل اردنددددل واددددع سددددتا التصددددر ددددإل ايددددلر قددددلنونإل" د تددددل الددددخ ات "البرلمددددلت
سددددبو لدد د وات يللددددب منددددت شدد د ر ح يددددرات الملاددددإل الحاومدد د بلرسددددلل الموا ندد د بقددددرار ملدد د ولدد د
تتخدددت الحاومددد اي اجدددرات ب دددتا الشدددلت وادددلت ادجددددر ب ددد احترامدددل للمجلدددس ادجلبددد ملدددخ قراراندددل
وسو ملل يحصل ول يقدموا اي جواب ول يعيوا اي معلوملل".
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النلئب سد جلرا :مشرال ملفلل الفسلد ملت ال تحل سيو
بلير السمسر واألح اب
المنددددليو المحددددرر سددددد جددددلر ا ادربعددددلت القددددو
واللددد المعلومددد دمددددل النلئبددد مددددت ائددددت
السيلسدددددي دتخدددددلت مواقددد د داممددد د لعمليددد د اصددد د المن ومددد د الحاوميددد د مشدددددير لدددددخ وجدددددود
مشددددرال ملفددددلل الفسددددلد تحددددل سدددديو بددددلير السمسددددر واألحدددد اب.وقللددددل جددددلر ا ت سنددددلس
مشدددددرال ملفدددددلل الفسدددددلد د تدددد ال تحدددددل سددددديو بدددددلير السمسدددددر واألحدددد اب مبينددد د ت اد
ملفدددلل الفسدددلد محللددد لدددخ الن اسددد لددد تحسددد لاليددد ادت بسدددبب اددداوي د دددإل تملرسددد ل ادحددد اب
السيلسدددددي مندددددت  17مدددددل ”.و ادددددل ل ت سندددددلس ملفدددددلل تخدددددص و رات وواددد د ت ومددددددرات مدددددلميت
وسددددفرات و صددددحلب درجددددلل خلصدددد وسددددتل الملفددددلل لددددو ر ددددع من ددددل الايددددلت السيلسددددإل واسددددتردل
األموال تافإل لبنلت ملدمرل دامر .

النلئب محمد الاربولإل :ر ع قر ادنتملت المتسبإل مت قوائ الالي
العساري لت ياير شيئل
السددددومري نيددددو امت بددددر النلئددددب محمددددد الاربددددولإل ادربعددددلت ت ر ددددع قددددر ادنتمددددلت المددددتسبإل مددددت
قددددوائ الاليدد د العسدددداري لددددت يايددددر شدددديئل مددددت حقيقدد د التعلمددددل يددددر المنصدد د .وقددددلل الاربددددولإل ددددإل
تاريددددد لدد د ملددددخ "تددددويتر" ت "ر ددددع قددددر ادنتمددددلت المددددتسبإل مددددت قددددوائ الاليدد د العسدددداري لددددت
يايدددر شددديئل مدددت حقيقددد التعلمدددل يدددر المنصددد مدددع سدددتا الملددد الميلدددوب ات يادددوت التندددل س متلحدددل
لجميع اليلب بعيدا مت انتملتات الفرمي ".
ووجددددد رئددددديس الدددددو رات مصددددديفخ الادددددل مإل اليدددددو ادربعدددددلت بر دددددع اتشدددددلر لدددددخ مدددددتاسب
المتقدميت امت استملرال القبول إل الالي العساري بعد نشر قوائ تشير الخ المتسب.
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النلئب يحيخ المحمدي :خيلر الدائر الواحد انت خ وحواراتنل تجر
ملخ مدد الدوائر
واللدد د المعلومدد د اادددددل اللجندد د القلنونيدد د النيلبيدد د ادربعددددلت ات خيددددلر الدددددائر ادنتخلبيدد د الواحددددد
انت ددددخ ددددإل اددددل محل دد د وثبددددل بللقددددلنوت منددددد التصددددويل مليددد سددددلبقل مشددددير الددددخ ات الحددددوارال
تجدددر قدددي ملدددخ مددددد الددددوائر.وقدددلل مقدددرر اللجنددد يحيدددخ المحمددددي ات الميللبدددلل التدددإل تيللدددب
بإبقددددلت المحل دد د دائددددر انتخلبيدد د واحددددد د يماددددت منلقشددددت ل اددددوت القددددلنوت اقددددر وحدددددد المحل دد د
ااثددددر مددددت دائددددر انتخلبيدددد ”.وااددددل ات مددددل يجددددري مددددت حددددوارال بدددديت الاتددددل السيلسددددي حلليددددل
واللجندد د القلنونيدد د سددددو مدددددد الدددددوائر والخ ددددلل ددددإل اليروحددددلل مشدددديرا الددددخ ات حجدد د الدددددائر
والمعدددددليير التدددددإل يدددددت امتملدسدددددل مدددددل يجدددددإل النقدددددلر بشددددد ن ل”.واواددددد المحمددددددي ات مقتدددددر
ادقاددددي دوائددددر انتخلبيدد د سددددإل ادخددددر تواجدد د مراقيددددل اددددوت ادقاددددي متداخلدد د يمددددل بين ددددل ددددإل
العديددددد مددددت المحل ددددلل وسنددددلس محل ددددلل تعددددلنإل مددددت مشددددال اخددددر تددددداخل ادقاددددي التددددإل يوجددددد
ي ددددل تنددددوا ماونددددلتإل ايدد د يددددت احتسددددلب الدددددائر ادنتخلبيدد د لمنددددع سددددلب حقددددوف واصددددوال سددددتا
الماوت .
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الال مإل ييلع ملخ شروي الوقلي الموصخ ب ل إل القلملل
ادمتحلني
يددددلر لعدددددد مددددت

جددددر رئدددديس مجلددددس الددددو رات مصدددديفخ الاددددل مإل الخمدددديس
الفددددرال نيددددو
المدارس و يلع ملخ سير ادمتحلنلل ي ل.
وتاددددر بيددددلت لماتبدددد اتم مددددإل ت "رئدددديس مجلددددس الددددو رات مصدددديفخ الاددددل مإل جددددر اليددددو
الخمددددديس يدددددلر تفقديدددد الدددددخ مددددددد مدددددت المددددددارس دددددإل العلصدددددم بادددددداد وايلدددددع ملدددددخ سدددددير
ادمتحلندددددلل ليلبددد د السدددددلدس اتمددددددادي".و ادددددل البيدددددلت ت "الادددددل مإل ار المرااددد د ادمتحلنيددد د
دددددإل ادددددل مدددددت مدرسدددد المنصدددددور الت سيسدددددي وامداديدددد بادددددداد للبندددددلل وتجدددددول دددددإل قلمدددددلل
ادمتحددددلت حيددددا يددددكدي بنددددلكل مددددت يلبدد د السددددلدس اتمدددددادي امتحلنددددلل الباللوريددددل وايلددددع ملددددخ
شددددروي الوقليدد د الموصددددخ ب ددددل ددددإل القلمددددلل ادمتحلنيدد د ".وبحسددددب البيددددلت وحددددا مددددديري المراادد د
ادمتحلنيدددد ملددددخ "تددددو ير األجددددوات المريحدددد لليلبدددد ألدات ادمتحلنددددلل ومرامددددل ال ددددر الصددددحإل
مت خ ل ادلت ا بال التدابير الوقلئي الافيل بحمليت مت يروس اورونل".
وتمنددددخ الاددددل مإل "النجددددل لاددددل يلبدددد العددددراف الددددتيت حرصددددوا ملددددخ مسددددتقبل وصددددمموا ملددددخ
دات امتحلنددددلت متحددددديت اددددل ال ددددرو امددددل شددددار الاددددوادر التدريسددددي التددددإل تقددددو بواجبلت ددددل ددددإل
تن ي العملي ادمتحلني ب امل وج وحرص ل ملخ مستقبل اليلب ".
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و ير الثقل يدمو لخ ادتفلف ملخ معليير موحد لتحديد العيل
والمنلسبلل الويني والديني
باددددداد اليددددو دمددددل و يددددر الثقل دددد والسدددديلح واظثددددلر حسددددت نددددل األربعددددلت  09يلددددول 2020
لددددخ ادتفددددلف ملددددخ معددددليير موحددددد يجددددري بموجب ددددل تحديددددد العيددددل والمنلسددددبلل الوينيدد د والدينيدد د
بمدددل يدددكدي لدددخ تع يددد ال ويددد الوينيددد  .وقللدددل الدددو ار دددإل بيدددلت ت "ندددل شدددلرس دددإل النددددو
ادلاترونيددددد التدددددإل ادددددلت محورسدددددل تحديدددددد العيدددددل والمنلسدددددبلل بمشدددددلرا نخبددددد مدددددت البدددددلحثيت
واألادددددلديمييت المختصددددديت ".واادددددل البيدددددلت ت "المسدددد ل ليسدددددل دددددإل التددد د ثير ادقتصدددددلدي لاثدددددر
العيددددلف ع ددددنحت د نفاددددر ددددإل ادقتصددددلد قبددددل ال ويدددد الوينيدددد و نمددددل نريددددد ت نسددددتفيد مددددت سددددتل
العقدددول الحدددر ف للوصدددول لدددخ معدددليير نحددددد ب دددل ثددد األيدددل التدددإل يتفدددو ملدددخ اون دددل ميددد لعمدددل
مسددددود تر ددددع لددددخ مجلددددس الددددو رات للموا قدددد ملي ددددل تددددد ع لددددخ مجلددددس النددددواب للتصددددويل".
واشددددلر لددددخ ت "المشددددلرايت يرحددددوا ددددإل الندددددو ارات سددددليل الاددددوت ملددددخ بعددددج المسددددلئل ددددإل
تحديددددد العيددددل قددددد يددددر الددددداتور مبددددلس اددددل مواددددوا سدددددا العيددددل والجوانددددب اتداريدددد
والقلنونيددد د وايفيددد د تو يع دددددل ملدددددخ األيدددددل مشددددديرا لدددددخ ادددددرور ت تادددددوت العيلددد د موحدددددد
للجميددددع بوصدددد الدولدددد تتبنددددخ الفدراليدددد منوسددددل لددددخ ت ل لدددديس بللاددددرور ت تاددددوت األيددددل
الوينيدد د ميدد د  ".واوادد د البيددددلت ات "الددددداتور ملددددإل حددددلا شددددخص مسدد د ل يددددلب التن ددددي ددددإل
العيددددددل واددددددرور تقليل ددددددل ومرامددددددل ميددددددل األقليددددددلل اللمسدددددديحييت واتي يدددددددييت والصددددددلبئ
ومرامل العيل إل القيلا الخلص".

و ير الصنلم يوا و ملخ تو يع األرااإل الساني ملخ العلمليت
إل شرا الحديد والصلب
واللددد ادنبددددلت العراقيددد وا ددددو و يددددر الصددددنلم من ددددل م يددد الخبددددل ملددددخ تو يددددع قيددددع األرااددددإل
السددددداني بددددديت العدددددلمليت دددددإل الشدددددرا العلمددد د للحديدددددد والصدددددلب.وتادددددر مراسدددددل واللددد د ادنبدددددلت
العراقيددد د (واا) ادربعدددددلت ات " و يدددددر الصدددددنلم وا دددددو خددد د ل يلرتددد د محل ددد د البصدددددر ملدددددخ
تو يددددع قيددددع األرااددددإل السدددداني بدددديت العددددلمليت ددددإل الشددددرا العلمدد د للحديددددد والصددددلب ".يمددددل اشددددلر
و يددددر الصددددنلم الددددخ استمددددل ومتلبعددد رئدددديس الددددو رات مصدددديفخ الاددددل مإل بمشددددروا تلسيددددل الحديددددد
والصددددلب دد دإل البصددددر  ..وثمددددت ج ددددود العددددلمليت ددددإل مشددددروا تلسيددددل شددددرا الحديددددد والصددددلب ددددإل
البصر
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الو د الاردي يختت مفلوالت إل باداد دوت م ت النتلئ
واللدد د المعلومدددد ملددددت المتحدددددا بلسدد د نلئددددب رئدددديس حاومدددد اقلددددي اردسددددتلت سددددمير سددددورامإل
الخمدددديس مددددت اختتددددل الو ددددد الاددددردي مفلواددددلت ددددإل باددددداد بشددددلت الملفددددلل العللقدددد وتلددددس دوت
ام ت اي نتلئ .
وقددددلل سددددورامإل ات اجتملمددددلل و ددددد حاومدد د ادقلددددي برئلسدد د نلئددددب رئدددديس و رات ادقلددددي قوبددددلد
يللبددددلنإل مددددع و رات الددددنفي والملليدددد والا ربددددلت ددددإل الحاومدددد ادتحلديدددد قددددد انت ددددل ومددددلد الو ددددد
الددددخ اربيددددل”.وااددددل ات يللبددددلنإل ااددددد للحاومددد ادتحلديددد اسددددتعداد ادقلددددي ل تفددددلف حددددول مددددوارد
مبيندددددل ات ادجتملمدددددلل الندددددل
الدددددنفي وادار المنل دددددت الحدوديدددد وادددددتلس المدددددوارد يدددددر النفييددد د
بشددددال مددددل ايجلبيددد وتدد د التبلحددددا خ ل ددددل بشددددال مفصددددل حددددول المشددددلال العللقددد مددددل بدددديت باددددداد
واربيدددددل”.و واددد د سدددددورامإل انددد د تمدددددل مبلحثددد د القادددددليل التدددددإل تتعلدددددو بللمسدددددتحقلل الملليددد د
ل قلددددي وايفيددد تثبيت ددددل ددددإل مشددددروا قددددلنوت موا نددد  2021والتددددإل تقددددو الحاومددد ادتحلديددد حلليددددل
ب مددددددادسل مكاددددددا ات ادجتملمدددددلل ستسدددددتمر مدددددت قبدددددل اللجدددددلت الثلنويددددد دددددإل بادددددداد لحددددديت
الوصول الخ الي منلسب بلدستنلد الخ الدستور ب د حل المشلال القلنوني والفني .

بلبل تحدد نسب الدوا إل الدوائر وتوا بش ت الميلم والمقلسإل
والمسلب
باددددداد اليددددو قددددلل محددددل بلبددددل رئدددديس خليدد د األ مدد د حسددددت منددددديل ددددإل بيددددلت ت "نسددددب دوا
ت
الددددددوائر ال ددددد % 75ونسدددددب دوا الددددددوائر ادمنيددددد والخدميددددد والصدددددحي  ."%100و ادددددل
" ددددت الميددددلم والمقددددلسإل المجددددل ياددددوت بنسددددب  % 50و ددددت المتن سددددلل مددددع اتخددددلت ادجددددراتال
الصددددحي بلداددددل الددددخ ددددت المسددددلب  ".وقبددددل بلبددددل اصدددددرل محل دد د البصددددر توجي ددددل بإمددددلد
الدددددوا بنسددددب  % 100ددددإل الدددددوائر التلبعدد د ل ددددل .وقددددلل ديددددوات محل دد د البصددددر ددددإل بيددددلت ندد د
"اسددددتنل دا لددددخ توجي ددددلل محددددل البصددددر رئدددديس خليدددد األ مدددد المحليدددد ددددإت الدددددوا الرسددددمإل
لجميددددع قسددددل الددددديوات اددددل لددددخ الدددددوائر المرتبيدددد بللمحل دددد سددددياوت بنسددددب ٪ 100بدددددتا
مددددت يددددو األحددددد المقبددددل الموا ددددو  13ايلددددول مددددع األخددددت بن ددددر ادمتبددددلر ادلتدد د ا بال دد د اتجددددراتال
الوقلئي والصحي ".
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العمليلل المشترا تعلت اني ف ممليلل مني إل اربع محل لل
واللددد المعلومددد ملنددددل قيددددلد العمليددددلل المشددددترا الخمدددديس مددددت انيددد ف ممليددددلل امنيددد ددددإل
ربددددع محل ددددلل لتجفيدد د منددددلبع ادرسددددلب ومصددددلدر ادسددددلح يددددر المرخصدد د .وقددددلل النددددليو بلسدد د
العمليددددلل المشددددترا اللددددو ات تحسدددديت الخفددددلجإل ددددإل تصددددري وردتدددد ات ممليدددد امنيدددد بقيددددلد
قلئدددد القدددو البريددد بللتعدددلوت مدددع الحشدددد الشدددعبإل انيلقدددل بمنيقددد ور ن دددر ديدددللخ لتجفيددد مندددلبع
ادرسددددلب “.و اددددل الخفددددلجإل ت قيددددلد المقددددر المتقددددد شددددرمل بعمليددددلل تفتددددير للقددددبج ملددددخ
الميلددددوبيت وتجفيدددد منددددلبع اترسددددلب ددددإل قددددليع الحويجدددد امددددل شددددرمل ممليددددلل ددددرب نينددددو
بعمليددد تفتدددير وتي يدددر قريددد مددديت الحصدددلت”.امدددل دددإل محل ددد ميسدددلت قدددد ملدددت الندددليو بلسددد
العمليددددلل المشددددترا مددددت شددددروا قددددوال الددددرد السددددريع بتفتددددير منددددليو نددددلحيتإل العدددددل والسدددد
للقبج ملخ الميلوبيت ومصلدر ادسلح ير المرخص .

الحشد يعيلو مملي مني ملخ الحدود العراقي السوري
السددددومري نيددددو انيلقددددل قيددددلد ممليددددلل ادنبددددلر للحشددددد الخمدددديس بعمليدد د امنيدد د ددددرب محل دد د
ادنبدددددلر بلتجدددددلل الحددددددود العراقيددد د السدددددوري لمعللجددد د اسددددددا اسدددددتخبلري مرسدددددوم .وقدددددلل قلئدددددد
ممليدددلل ادنبدددلر للحشدددد قلسددد مصدددل دددإل بيدددلت "بعدددوت ا تددد انيددد ف قواتندددل الويددد القدددليع (-18
 ) 17-13-19مددددع المددددديريلل السددددلند ل يئدد د الحشددددد الشددددعبإل لمعللجدد د مدددددد مددددت ادسدددددا الحيويدد د
و ددددو معلومددددلل اسددددتخبلري ات تلددددس المنددددليو تشدددد د تحراددددلل لعنلصددددر دامددددر وااددددل مصددددل
"و دددو المعييدددلل ادمنيددد ددد ت مددددد مدددت المندددليو دددإل صدددحرات ادنبدددلر الاربيددد تحتدددوي ملدددخ خ يدددل
نلئمدددد وبددددددورنل اثفندددددل العمليدددددلل ادمنيدددد وادسدددددتي ملل العسددددداري لمندددددع وان دددددلت تلدددددس الخ يدددددل
ادرسلبي ".
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ال رام  :نعمل للسيير ملخ المنل ت ور د ادسواف بلللحو والبيج
مت المنت المحلإل
السدددددومري نيدددددو اادددددد و يدددددر ال رامددد د محمدددددد ادددددري الخفدددددلجإل ادربعددد دلت ت الدددددو ار ملادددددي
بتيددددددوير قيددددددلا الدددددددواجت لر ددددددد األسددددددواف بددددددللبيج واللحددددددو البياددددددلت والن ددددددوج بددددددللمنت
المحلددددإل.وقددددلل الخفددددلجإل ددددإل بيددددلت ت" العمددددل يجددددري و قددددل لخيدددد ممددددل وبعددددد محددددلور من ددددل
السدددديير ملددددخ الحدددددود ومنددددع الت ريددددب مددددت خدددد ل واددددع اليددددلل عللدددد للسدددديير ملددددخ المنل ددددت
ودمم ددددل باددددل الوسددددلئل
باددددمن ل منل ددددت قلددددي اردسددددتلت والمحددددور الثددددلنإل سددددو تددددو ير ادمدددد
سددددوات بللدددددم مددددت قبددددل الحاومددد وامفددددلت المسددددتورديت مددددت الاددددريب والامددددرس ومواددددوا المبددددلل
المترتبددددد ملددددددخ اصددددددحلب المجددددددل ر والمفددددددلقس وت جيددددددل القددددددروج المسددددددتحق مددددددت المصددددددر
ال رامدددددإل وصدددددنلديو ادقدددددراج".وشددددددد ملدددددخ " سميددد د تثبيدددددل المصدددددر ال رامدددددإل تحدددددل دار
و ار ال رامدد د بقددددلنوت الموا ندد د لمددددل تبقددددخ مددددت مددددل  "2020مشدددديرا لددددخ "اددددرور دمدد د سددددتا
الملدد د الم دد د لاددددوت قيددددلا الدددددواجت و يددددرل مددددت المشددددلريع ال راميدد د سددددإل الرا ددددد الدددددام لقددددول
المدددددوايت وات تشدددددايل المشدددددلريع ال راميدددد سددددديكدي لدددددخ تدددددو ير مبدددددلل ابيدددددر لخ يندددد الدولدددد
وامتصلص البيلل ".

- 16 -

العدد -233 :الخميس 2020-9-10

ديللخ تاش

مت انتقلل  %70مت تجلر المنل ت بلتجلل اردستلت
وتيللب باداد بخيو حلسم

واللدددد المعلومدددد اشدددد مسددددكول حاددددومإل ددددإل ديددددللخ ادربعددددلت مددددت انتقددددلل  %70مددددت تجددددلر
المنل ددددت الحدوديدددد صددددوب اردسددددتلت.وقددددلل مدددددير نددددلحيو مندددددلإل واللدددد (90ادددد شددددرف بعقوبدددد )
مددددل ت الخ امددددإل ات نشددددلي منفددددت مندددددلإل الحدددددودي شددددرف ديددددللخ ديتجددددلو الددددد %40قيلسددددل بفتددددر
مدددل قبدددل جلئحددد اوروندددل بسدددبب تسددد ي ل ابيدددر تقدددو ب دددل منفدددت اقلدددي اردسدددتلت د عدددل الدددخ جدددتب
 %70مدددددت التجدددددلر الي دددددل”.واادددددل ات منل دددددت اردسدددددتلت خفادددددل التعر ددددد واميدددددل مرونددددد
ابيدددر للتجدددلر دددإل اسدددتيراد الاثيدددر مدددت البادددلئع مدددل اد الدددخ ادددرر بدددلل ملدددخ منل دددت ديدددللخ ومن دددل
منفدددت منددددلإل مدددت نلحيددد خفدددج النشدددلي التجدددلري وسدددتا امدددر يجدددب ادنتبدددلل لددد دت ايدددرادال المنفدددت
تدددددتسب الدددددخ خ يندددد الدولدددد يمدددددل حددددديت دتدددددتسب ايدددددرادال المنل دددددت دددددإل اردسدددددتلت الدددددخ خ يندددد
بادددداد”.واشدددلر الخ امدددإل الدددخ انددد المدددل ادددع النشدددلي قلدددل دددرص العمدددل وادنتعدددلر ادقتصدددلدي
مكادا ارور ات ياوت للحاوم ادتحلدي موق حلس .

و ير النفي :ننلقر ملد الن ر بجودل التراخيص إل الحقول
الصاير
الفددددرال نيددددو اشدددد و يددددر الددددنفي حسددددلت مبددددد الجبددددلر ات الددددو ار تنددددلقر حلليددددل مواددددوا
املد الن ر إل مقود جودل التراخيص الخلص بللحقول الصاير .
وقددددلل مبددددد الجبددددلر ددددإل تصددددري صددددحفإل ات "العددددراف مسددددتمر ددددإل خيددددي ادستاشددددل وتيددددوير
القدددددرال ادنتلجيدددد ملددددخ الددددر مددددت جلئحدددد اورونددددل وادلتدددد ا بلتفددددلف تخفدددديج صددددلدرال الددددنفي
(اوبددددس بدد د س) ألت سددددتا ادمددددر يعدد د مالندد د البلددددد ددددإل سددددوف اليلقدد د ".وبدددديت ات "لددددد الددددو ار
مقدددددودا مسدددددتمر مدددددع شدددددرالل التدددددراخيص د يمادددددت ايقل دددددل ألت تلدددددس يددددد تبعدددددلل تجلريددددد
واقتصددددلدي ملددددخ العددددراف مشدددديدا بدددددور مع دد د شددددرالل جددددودل التددددراخيص التددددإل النددددل متعلوندد د
ددددإل المرحلدد د الحلليدد د وتحملددددل تدد د خير سددددداد مسددددتحقلت ل الملليدد د ألن ددددل تف مددددل معييددددلل السددددوف
والواع ادقتصلدي العراقإل وتتعلمل مع و ار النفي بلنابلي ملل وتعلوت ابير".
واادددددل ات "الدددددو ار تندددددلقر حلليدددددل موادددددوا امدددددلد الن دددددر دددددإل مقدددددود جدددددودل التدددددراخيص
الخلصددد د بدددددللحقول الصددددداير التدددددإل ترتفدددددع ي دددددل الددد د ادنتدددددل وسندددددلس منلقشدددددلل بشددد د ت سدددددتا
المواددددوا ت توجددددد حقددددول صدددداير الدد د ادنتددددل ي ددددل مرتفعدددد تحددددلول الدددددوائر المختصدد د ددددإل
و ار الددددنفي امددددلد الن ددددر بعقودسددددل".ولفددددل و يددددر الددددنفي الددددخ ات" الددددو ار تسددددعخ الددددخ ات يشدد د د
منتصددد العددددل  2022ادخددددلل الوحددددد ادولددددخ مددددت مصددددفخ اددددرب ت بيلقدد د  70الدد د برميددددل يوميددددل
الدددتي واج تددد الاثيدددر مدددت المعوقدددلل ادل الدددخ تلادددك العمدددل يددد اجلئحددد اوروندددل والت دددلسرال دددإل
منيقدددد اقلمدددد المشددددروا وات الوحددددد الثلنيدددد مندددد مخيددددي ل ددددل ات تدددددخل الخدمدددد ميلددددع العددددل
".2023و شددددلر الددددخ ت "خيدددد الددددو ار تقاددددإل اياددددل بإمددددلد ت سيددددل جميددددع مصددددل إل الصددددمود
والوصددددول بيلقت ددددل التاريريدددد الددددخ اميددددلل تتددددراو بدددديت  280و  300الدددد برميددددل يوميددددل وبمددددد
تصدددل الددددخ  30شددد را مددددت ادت مكادددددا اسميددد ادسدددراا بخيددددي يددددلد ادنتددددل ددددإل مصددددفخ القيددددلر
التي سيش د اال وحد جديد لإلنتل بيلق  70ال برميل يوميل".
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لبنلت :رج مقوبلل مرياي ملخ و يريت سلبقيت بت
ودم ح ب ا

الفسلد

رنسدددددل  24راددد دل الوديدددددلل المتحدددددد الث ثدددددلت مقوبدددددلل ملدددددخ الدددددو يريت اللبندددددلنييت السدددددلبقيت
يوسددد د نيدددددلنوس و يدددددر األشدددددالل العلمددد د والنقدددددل بددددديت  2016و 2020وملدددددإل حسدددددت خليدددددل
و يددددر المددددلل منددددت  2014بت مدددد اددددلوم مل ددددإل "الفسددددلد" ودمم مددددل حدددد ب ا الشدددديعإل الددددتي
تصددددنف واشددددنيت "من مدددد رسلبيدددد ".وبموجددددب سددددتل العقوبددددلل سدددديت تجميددددد ي صددددول ل ددددتيت
السيلسييت إل الوديلل المتحد امل سيعمنعلت مت التعلمل مع الن ل المللإل األمرياإل.

حمدوس :السودات لبخ ال الشروي لشيب اسم مت قلئم
اترسلب»
ادسددددرا قددددلل رئدددديس الددددو رات السددددودات ي مبددددد ا حمدددددوس األربعددددلت ت الخريددددو لبدد دل ال دد د
الشروي الميلوب ت ال اسم ل مت قلئم الدول الدامم لإلرسلب.
ت الحاومددد ادنتقلليددد
و واددد حمدددددوس ددددإل مقلبلددد حصددددري مددددع قنددددل سددددالي نيددددو مربيدد د
ورثددددل سددددتل المشددددال ي درا اسدددد السددددودات ددددإل قلئمدددد اترسددددلب مددددت ن ددددل ممددددر البشددددير
الددددتي سددددقي ددددإل بريددددل  2019ونحددددت نعمدد دل ملي ددددل بصددددبر».ورجدد د رئدددديس الددددو رات السددددودات ي
ت تصددددل الخريددددو لددددخ ن ليدددد ل ددددتا الملدددد الشددددلئس ددددإل وقددددل يددددر بعيددددد مادددديفل ت القاددددي
ثيدددرل مدددع و يدددر الخلرجيددد األمريادددإل مليدددس بومبيددددو خددد ل يلرتددد لدددخ العلصدددم السدددودات يددد
دددددإل سددددديس الملادددددإل.وبددددديت حمددددددوس ت ادتفدددددلف الدددددتي وقعتددد د الحاومددد د السدددددودات يددد د
بددددددلألحر األولددددددخ مددددددكخرا مددددددع صددددددلئل مسددددددلح يشددددددال مدددددددخ لددددددخ تحقيددددددو السدددددد
الشدددددلمل .و ادددددل ت ثمددددد سدددددعلد ب دددددتل المرحلددددد األولدددددخ ي توقيدددددع ادتفدددددلف مدددددع الحرادددددلل
المسدددلح دددإل جوبدددل لادددت الميلدددوب سدددو البندددلت ملي دددل حتدددخ تشدددمل الحرادددلل التدددإل لددد تناددد بعدددد
لخ اتفلف الس .
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بايت تت

واشنيت بت ديد الس

إل بحر الصيت

ادسددددرا ات مددددل بادددديت الوديددددلل المتحددددد ب ن ددددل تشددددال " ابددددر خيددددر" للسدد د ددددإل بحددددر الصدددديت
المنيقدددد الشلسددددع المتنددددل ا ملي ددددل والتددددإل تيللددددب بادددديت بللقسدددد األابددددر من ددددل وتشددددال مواددددوا
مت ايددددد مددددع واشددددنيت .وتيللددددب الحاومدد د الصدددديني دمتبددددلرال تلريخيدد د امددددل تقددددول باددددل
خدد د
الجدددد ر الصدددداير تقريبددددل ددددإل سددددتل المنيقدددد البحريدددد ددددإل مواج دددد دول خددددر مللي يددددل و يتنددددل
والفيليبددددديت وبروندددددلي وتدددددليوات.وتعدددددلرج الوديدددددلل المتحدددددد ميللدددددب الصددددديت وتعتبرسدددددل مفريددد د
وتقدددو بلنت دددل بإرسدددلل سدددفت حربيددد دددإل ممليدددلل تيلدددو ملي دددل اسددد "حريددد الم حددد " دددإل بحدددر
الصدددديت الجنددددوبإل .ددددإل العددددل  2016امتبددددرل محامدددد تحاددددي دوليدد د ت ميللددددب الصدددديت لدددديس ل ددددل
" ي سدددلس قدددلنونإل" دددإل اسدددتنتل ر ادددت باددديت .ومدددل اد مدددت التدددوتر موقددد و يدددر الخلرجيددد
األمرياإل مليس بومبيو إل منتص يوليو حيت امتبر الميللب الصيني " ير مشروم ".
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يروس اورونل يودي بحيل  900ل شخص حول العلل ثلث
مريال ال تيني

إل

رنسددددل  24تددددو إل اثددددر مددددت  900لدد د شددددخص ددددإل العددددلل بسددددبب يددددروس اورونددددل و قددددل لتعددددداد
واللدد د األنبددددلت الفرنسددددي اسددددتنلدا لددددخ معييددددلل رسددددمي ت توصددددلل لددددخ ت الفيددددروس قددددد تسددددبب
دددددإل و دددددل  900,052شخصدددددل دددددإل العدددددلل مدددددت صدددددل  27,711,866صدددددلب  .وتتصددددددر مريادددددل
ال تينيدد د والبحددددر الاددددلريبإل قلئمدد د المنددددليو األاثددددر تاددددررا مددددت الوبددددلت ت سددددجلل ثلددددا الو يددددلل
النلجمدد د مددددت الفيددددروس 300,340 :و ددددل ثدد د وروبددددل التددددإل سددددجلل  219,616و ددددل  .ومددددت نلحيدد د
خددددددر ملقددددددل التجددددددلرب السددددددريري ملددددددخ لقددددددل تجريبددددددإل يورتددددد مجمومددددد " سددددددترا ينيال"
للصددددنلملل الدوائيددد وجلمعددد اسددددفورد البرييلنيددد والددددتي اددددلت ددددإل مرحلددد متقدمددد مددددت التيددددوير
بعد ور مراج جلنبي خيير محتمل ملخ حد المشلرايت إل التجلرب.
تسددددبب يددددروس اورونددددل بو ددددل اثددددر مددددت  900لدددد شددددخص ددددإل العددددلل ثلددددث ددددإل مرياددددل
ال تينيدد د و يمدد دل ينت ددددر العددددلل اللقددددل معلقددددل التجددددلرب السددددريري ملددددخ حددددد اللقلحددددلل التجريبيدد د
األاثدددددددر تقددددددددمل الدددددددتي يورتددددددد مجمومددددد د " سدددددددترا ينيال" للصدددددددنلملل الدوائيددددددد وجلمعددددددد
اسدددددفورد.وسدددددبب تعليدددددو التجدددددلرب ت مجمومددد د األدويددد د األنالدددددو-سدددددويدي الشدددددريس الصدددددنلمإل
لجلمعدد د اسددددفورد البرييلنيدددد المرموقدددد دح ددددل اثددددلرا جلنبيدددد خييددددر محتملدددد للقددددل التجريبددددإل
لددددد حددددد المشددددلرايت ددددإل التجددددلرب.ويتمثددددل تلددددس ددددإل ددددور مددددرج د تفسددددير لددد لددددد متيددددوا.
وقللددددل الشددددرا ندددد "اجدددد ت مددددت التجددددلرب السددددريري العشددددوائي العللميدددد التددددإل جرت ددددل جلمعدددد
اسددددفورد للقددددل اددددد يددددروس اورونددددل بددددد ل ممليدددد التقيددددي العلديدددد لدددددينل و وقفنددددل التيعيمددددلل
يوامي للسمل بإجرات تقيي للس م تجري لجن مستقل ".
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