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ي لبببببنصقبببببنص  ي  ببببباص بببببنصصشبببببالقتصاديينببببباقيينصا  ببببب اييين

 سببببا تص  ي ةببببتصا بببب صا سببببيقصص-يشببببقيلتصا ةق  ببببتصا  قيببببق 
ص ئيسص  لسصا  ز اءص

 
 سيادة رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي المحترم

 
 عليكم ورحمة اهلل وبركاتهالسالم 

 
فييييب البدايييييية ابيييييارم لسييييييادتكم تسيييييلمكم مهميييية رئاسييييية مجليييييس اليييييوزراء و ييييييادة اليييييبالد  
واتماييييييا لكييييييم الاجييييييا  فييييييب التسييييييدي للمهييييييام والتحييييييديا  الجسييييييام وعلييييييا ا  يييييي  
علييييييييا سييييييييايد تحدييييييييي  ا سييييييييال  ا  تسييييييييادي والد يييييييياء علييييييييا التر ييييييييل وال سيييييييياد 

تدامة والمحاسسيييييية فييييييب اجهييييييزة الدوليييييية الم تل يييييية فييييييب سييييييبيل تحدييييييي  التامييييييية المسيييييي
 وا زد ار ا  تسادي لكافة شرائح المجتمع الارا ب. 

 
 ليييي  مييييق  2004كمييييا يالييييم سيييييادتكم فيييياق الحكومييييا  الارا ييييية المتاا بيييية مايييي  سيييياة 

وجيييييود كيييييوادر ا تسيييييادية متددمييييية كيييييوزراء باسيييييتمااء سييييييادتكم ل تيييييرا   سييييييرة شييييي لتم 
ا سييييياء الكيييييوادر فيهيييييا ماسيييييا وزيييييير الماليييييية وماسيييييا وزيييييير اليييييا  .  وليييييم يدتسييييير 
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علييييييا المااسييييييا الوزارييييييية واامييييييا شييييييمل الاديييييييد مييييييق مااسييييييا الدرجيييييية دية ا  تسييييييا
المااييييييييية ممييييييييل وكييييييييالء الييييييييوزارا  والمييييييييدراء الايييييييياميق فييييييييب الم سسييييييييا  ا  تسييييييييادية 

.  واحيييييق جميايييييا وزعييييي  وفييييي  مايييييايير اليييييو ء الحزبيييييب ولييييييس الك ييييياءةالتيييييب و  جميايييييا
كاييييييا ماييييييال اشييييييهد علييييييا ال شييييييل اليييييي ريع فييييييب ادارة المل ييييييا  ا  تسييييييادية علييييييا مييييييد  

 الساوا  الما ية.
 

الجدييييييييد ت اءلايييييييا واستبشيييييييراا  ييييييييرال  سييييييييما  بتشيييييييكيل الحكوميييييييةكم تكليييييييي وميييييييع  بييييييير 
و يييييد تشيييييرفاا بمسييييييا متكم فيييييب  حيييييد ا ييييييم  ماكييييييم واحيييييق عليييييا عال يييييية مهايييييية  ديمييييية

ااشييييييي ة شيييييييبكة ا  تسيييييييادييق الايييييييرا ييق  ا  و يييييييو المييييييي تمر الالميييييييب ا ول لشيييييييبكة 
.  لدييييييد 2013ا  تسييييييادييق الاييييييرا ييق واليييييي ي ااادييييييد فييييييب بيييييييرو  فييييييب ربيييييييع عييييييام 

م حيييييييول الدولييييييية الريايييييييية ا يييييييافة اوعيييييييية للمكتبييييييية كااييييييي  مسيييييييا متكم بالبحييييييي  الديييييييي
ا  تسيييييييادية فيييييييب  ييييييي ا المجيييييييال.  كايييييييا ا ميييييييل مييييييياكم كا تسيييييييادي م  يييييييرم وكميييييييير 
التجيييييييييارا اق تشيييييييييكلوق حكومييييييييية ا تسيييييييييادية ميييييييييق التكايييييييييو را  لمواجهييييييييية المشييييييييياكل 
المتراكمييييية ماييييي  الاهيييييد البائيييييد فيييييب مجيييييال تهيييييري البايييييا التحتيييييية الماديييييية وا جتماعيييييية 

كل عيييييييام  بال يييييييافة اليييييييا ا  تميييييييام بملييييييي  اعيييييييادة اعميييييييار وتيييييييردي ال يييييييدما  بشييييييي
   الماا   والمدق التب دمر ا ا ر اا واعادة المهجريق الا بيوتهم.

 
وفييييب الو يييي  اليييي ي ابييييارم لكييييم حسييييق ا  تيييييار لييييبا  المااسييييا الوزارييييية الدليليييية  

واسيييييييييباا بالد شييييييييية ميييييييييع اعيييييييييالق اسيييييييييماء وا تسيييييييييا  المرشيييييييييحيق  فوجئايييييييييافلديييييييييد 
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تاييييييييا   شيييييييي ا  الامييييييييل   الت  ييييييييي   التجييييييييارة  )المالييييييييية ية للييييييييوزارا  ا  تسيييييييياد
ق كيييييااوا يحمليييييوق شيييييهادا  علييييييا ا  غيييييير م تسييييييق بيييييا مور ا  تسيييييادية والماليييييية  و 

  فييييييب ا تساسييييييا    يييييير   ا  ااهييييييم يجهلييييييوق ت سيييييي  الييييييوزارا  التييييييب تسييييييلمو ا
تيييي  المالومييييا  و ييييد تكييييوق لييييديهم اتيييي  مالومييييا  مييييق  اييييا و اييييام  ييييد ترتدييييب  لييييا ا

فييييا ا جيييياز لاييييا  ق اجاييييل مييييق المييييري   التييييب يارفهييييا المييييري  مييييق الالييييوم ال بييييية 
ة فيييييب  يييي بيبييييا جيييياز لاييييا اسيييييتيزار  يييي  ء ا  ييييوة فييييب وزارا  ا تسيييييادية مادييييدة وم تل

باائهييييييييا الم سسييييييييب والتشييييييييرياب وال لسيييييييي ب وتحتييييييييا   لييييييييا اسييييييييال  شييييييييامل واعييييييييادة 
والمسيييييي لحا  ا ولييييييية ولييييييم  حتييييييا الم ييييييا يم تادسييييييهلييييييوزير يمكييييييق  يكليييييية  فكييييييي  

 ايييييه بكيييييل  ؛يدرسيييييها  ق يبايييييب ر ييييييا اسيييييالحية ويشييييي   ميييييوا ق ال ليييييل لماالجتهيييييا
فكيييييييار الم سسييييييية الما يييييييورة  اتهيييييييا وتا ليييييييب علييييييييه   ال م ياييييييي ال ت كييييييييد سييييييييكوق تاباييييييي

تبريييييرا  وحجييييي الدييييائميق عليهييييا ولييييق يحديييي  ا سييييال  بييييل سيييييبدا يييييدور فييييب فلييييم 
 .ة عمال  امشية وي ر  فب مشاكل مااوي

 
و االييييييييم ب اليييييييية وفديييييييير وسييييييييوء  يسييييييييال   اق المليييييييي  ا  تسييييييييادي  ييييييييو ال يييييييياغ 

وكيييييييياق يحيييييييي واا ا مييييييييل   التامييييييييية اجييييييييي الشييييييييار  الارا ييييييييبفييييييييب ال ييييييييدما  وتو يييييييي  
عيييييييام  15 يييييي ا المليييييي  ممسيييييييوكا مييييييق  بييييييل م تسيييييييق باييييييد  تجالييييييوقاق  بسيييييييادتكم

عيييييييق كيييييييل البايييييييد  يقباييييييييد شييييييي ا  ميييييييق  بيييييييل   فيهيييييييا اليييييييوزارا  والم سسيييييييادار تييييييي
ايييييييير  اق المليييييييي     ليييييييي .سييييييييبب  بااهيييييييييار وا ييييييييح فييييييييب  يييييييي ا المليييييييي تالت سيييييييي  
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المحاسسيييييية الحزبييييييية والتييييييب اعلاييييييتم  ةا  تسييييييادي عيييييياد مييييييق جديييييييد ليكييييييوق  ييييييحي
 عق ااهائها  بيل ا عالق عق حكومتكم المو رة.

 
عليييييييه فيييييياق شييييييبكة ا  تسييييييادييق الاييييييرا ييق ومييييييق ما ليييييي  المسيييييي ولية تهيييييييا بدوليييييية 
رئيييييييييس الييييييييوزراء الديييييييييام بمراجايييييييية الكابيايييييييية وت ايمهييييييييا بك يييييييياءا  ا تسييييييييادية كبيييييييييرة 
ف ييييييال عييييييق ااا يييييية الهيئييييييا  ا  تسييييييادية المسييييييتدلة  لييييييا ا تسييييييادييق ب ييييييية التيييييي مير 

 ا  تسادي احو ا سال .فب الدرار 
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