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 موقع مجلس النواب(6.)صالحلبوسي يلتقي رئيس الجمهورية التركي(..) 

   موقييييييع مجلييييييس 6.)صالحلبوسييييييي يكيييييية  بييييييسكرب وجيييييييه المييييييي  موسيييييي  بيييييي  جك يييييير  لييييييي  السيييييي(..)

 النواب(

    وييييييييي  و قسييييييييتلهي  قييييييييي  الك اليييييييية ميييييييي  سكييييييييرا  ” ع“الةاملييييييييي يكيييييييية  بيستمييييييييهي  المييييييييي  الكييييييييي

 ..)موقع مجلس النواب((7.)صالخيل ه

   وييييييييدم  جهيييييييو  القيييييييوا  ”ع” .مييييييييخ وا   بييييييي   يكييييييية  جيييييييي سكيييييييرب  ستميييييييهي  الميييييييي  الكيييييييي ،

األمنيييييييييييييية واليييييييييييييي وائر الخ ميييييييييييييية وال ييييييييييييييحية جيييييييييييييي تيييييييييييييي مي  الةيييييييييييييييره وتقيييييييييييييي ي  الخيييييييييييييي مي  

 (..)موقع مجلس النواب(7ص.)للةائري 

 وكيلييييييية األنبيييييييي  (..)8.)صئيسيييييييي  اللجيييييييي  النييبيييييييية سيييييييتت  بكييييييي  تميييييييكي  الحكوميييييييةنيئيييييييب  تسيييييييمية ر

 (الكراقية

 (وكيلة األنبي  الكراقية(..)8.)صتحرك برلميني ج ي  حو  تخ يض سكر  رف ال وقر 

   النجيييييييييييف  برلميييييييييييني يوجيييييييييي  سيييييييييييجاقم للكييييييييييي مي حييييييييييو  ا ييييييييييي ار   ييييييييييو  يييييييييي  نجييييييييييي  محيييييييييييج

 (م ق نيوة(..)9.)صالسيبق

  م  (المكلومة وكيلة(..)10.)صنيئب  خطوط الحوار م توحة واتحي  البي  الميكي بي  قريبي

  وكيليييييية اقنبييييييي  (..)11.)صبكيييييي  تجيييييييوة   ليييييي  مسييييييجو  حكييييييومي.. طلييييييب نييييييييبي لقيليييييية  مييييييي  ب يييييي ا

 (الكراقية

  ورا  الك ييييييييييييييو  يييييييييييييي  تيييييييييييييييجر ”  يييييييييييييي قة سييسييييييييييييييية“الميييييييييييييييلكي يتحيييييييييييييي    يييييييييييييي  ائييييييييييييييت ف

 (وكيلة المكلومة(..)11.)صالمخ را 
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 (رئييييييييس الجمهوريييييييية يكيييييييةت  الكيييييييراقيي  بيييييييسكرب استميييييييهي  الميييييييي  موسييييييي  بييييييي  جك ييييييير الكيييييييي   )ع 

 (وكيلة األنبي  الكراقية(..)12.)ص

  الجمهوريييييييييييية تلقيييييييييييي بييييييييييييلكره جيييييييييييي ملكيييييييييييب الحكومييييييييييية بمييييييييييي   الك يييييييييييو  ييييييييييي  تييييييييييييجر رئيسييييييييييية

 (م ق نيوة(..)12.)صالمخ را 

  وكيلييييييية (..)14.)صالكيييييييي مي يجكييييييي  اسيييييييتك ا  ب ييييييي ا  وجمييييييييع المييييييي   قسيييييييتقبي  األميييييييقي  واأل ييييييي قي

 (اقنبي  الكراقية

  وكيليييييييية اقنبييييييييي  (..)14.)صالخيرجييييييييية األمريكييييييييية  الكييييييييراج يتمتييييييييع بك قييييييييي  وديقيييييييية مييييييييع جيرانيييييييي

 (الكراقية

  (السومرية نيوة(..)15.)صالكمف    ت ي ي  اجتميع "التحيلف الد دي" جي ب  ا 

   (السومرية نيوة(..)15.)صوجيه د   نسي  بحريق مستم   الهن ية جي كرب 

 يبيييييييير  يقييييييي   ميييييييكوب لقيييييييي ني بسيييييييبب وقيييييييوف سييييييي را  اييييييييرانيي  بيل ييييييي  مييييييي  ترمييييييييح  لرئيسييييييية ة

 (..) جلة(16.)صالجمهورية

 (وكيلة المكلومة(..)16.)صال تح يته  قيي ا  سنية بترتيب المجامرا  مع تركيي 

 (السومرية نيوة(..)17.)صالكراج وكن ا يبحدي  األةمة الروسية األوكرانية 

 ني يتسييييييي   ..  ييييييي  الك ييييييو الخيييييييص مييييي  المكتقلييييييي  اقبريييييييي  بينمييييييي يييييييت  الك ييييييو الييييي يمقراطي الكر سييييييتي

 (..) جلة(17.)ص    تيجر مخ را  !؟

  مسيييييييييكو  بييييييييييرةاني والكلييييييييي اني يبحديييييييييي   و ييييييييييع الكيييييييييراج والح يييييييييي   لييييييييي  الحقيييييييييوج ال سيييييييييتورية

 (م ق نيوة(..)18.)صللمكوني 
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 " م بسكي ".. ميب يقت  وال   مرقي ب  ا  (السومرية نيوة..)(19ص.)طكني

 (م ق نيوة (..)19.)صوجيه سجي  محكو  بق ييي " رهيبية" جي سج  الني رية 

 

 

 

 

 

 (وكيلة األنبي  الكراقية(..)20.)صسوج اقوراج الميلية يكل  مجمرا  الت او  األسبو ية 

  جلة(20ص.)جي السوج الكيلمي لل ية الطبيكي بيي  لمن مة " وابك" بم   التطورا (..) 
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 (رويترة(..)22.)صجمي ي  اقحتجيج الرئيسية جي السو ا  تطرح رجيتهي السييسية 

 

 

 

 

 

  األوروبييييييييو  يجيييييييي و  ب حلبيييييييية كبييييييييره مييييييينح حميييييييييية مجقتييييييية ل وكيييييييرانيي  ال ييييييييري  مييييييي  الحييييييييرب

 (24.)جرانس(.23.)صوبيي   سيبح  مع حل ي  الر   ل  روسيي
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 الحلبوسي يلتقي رئيس الجمهورية التركي

التقييييي  رئيييييييس مجليييييس النيييييواب محمييييي  الحلبوسييييييي الييييييو  السيييييب ، رئييييييس  الجمهورييييييية  موقيييييع مجليييييس النيييييواب 

 .التركي السي  رجب طيب  ر وحي  جي  سطنبو 

ت ا للقييييييي ، تمنيييييي  سيييييييي ت   وا  ال ييييييحة والكيجييييييية للييييييرئيس التركييييييي بكيييييي  ميييييي يئ  ميييييي  جيييييييروس وجييييييي مسييييييته  

 .كوروني

وجييييييرب، خيييييي   اللقييييييي ، بح ييييييور رئيييييييس تحيييييييلف السيييييييي ه المييييييي  خميييييييس الخنجيييييير والسييييييي  هيكييييييي  جييييييي ا  ، 

بحييييييي  الك قييييييييي  الدنيئييييييييية والتنسيييييييييق والتكييييييييو  بييييييييي  البليييييييي ي  جييييييييي المجييييييييق  كيجيييييييية، ومنهييييييييي اققت ييييييييي   

 ، ج ييييي م  ييييي    ييييي  الكيييييراج جيييييي مجيييييي  مكيجحييييية الرهييييييب، والتكييييييو  جيييييي تبيييييي   المكلوميييييي  األمنيييييية والتجيييييير

 .واقستخبيرية

يييييي  الييييييرئيس التركييييييي  كمييييييي نيييييييقو اللقييييييي  مو ييييييوع تسييييييهي   جييييييرا ا  ميييييينح الت ميييييييره للكييييييراقيي ، حييييييي  وج 

 .بيتخيس الجرا ا  ال ةمة بهسا ال   

ومجسسيييييييت  ال سييييييتورية، واسييييييتمرار التكيييييييو  والتنسيييييييق  ميييييي  جهتيييييي ،  كيييييي  السييييييي   ر وحييييييي    ميييييي  للكييييييراج

 .بمي يحقق  م  المكب الكراقي وخ مت  واستقرار 

 الحلبوسي يكة  بسكرب وجيه المي  موس  ب  جك ر  لي  الس  

 

ييييي  رئييييييس مجليييييس النيييييواب محمييييي  الحلبوسيييييي، الييييييو  األحييييي ، تكةيييييية  لييييي  الميييييكب  موقيييييع مجليييييس النيييييواب  وج 

 .مي بسكرب وجيه المي  موس  ب  جك ر  لي  الس  الكراقي والكيل  الس 

وقيييييي  سييييييي ت   نكييييية  األمتيييييي  الكربيييييية والسييييي مية و بنيييييي  ميييييكبني الكراقيييييي بيييييسكرب وجييييييه الميييييي  موسييييي  بييييي  

جك يييييير الكييييييي    لييييييي  السيييييي  ، مسييييييتسكري  قييييييي  الحليييييي  وال ييييييبر  ليييييي  المكييييييير  والدبييييييي   ليييييي  المبيييييي   التييييييي 

 .بت  األطهيرانتهجهي    بي  رسو    و حي

كمييييييي  مييييييي  رئيييييييس مجلييييييس النييييييواب بيييييي ور القييييييوا  األمنييييييية بجميييييييع  يييييينوجهي جييييييي تييييييوجير الحميييييييية للةائييييييري  

الواجيييييي ي  ميييييي  المحيج ييييييي  والكي ييييييمة ب يييييي ا ، والجهييييييي  الخ مييييييية والطبييييييية السييييييين ه التييييييي تسييييييه  جييييييي تييييييوجير 

 .خ ميتهي لجموع الةائري 
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 وي  و قستلهي  قي  الك الة م  سكرا  الخيل ه” ع“الةاملي يكة  بيستمهي  المي  الكي   

النيئيييييييب األو  ليييييييرئيس مجلييييييس النيييييييواب برسييييييييلة ” حييييييييك  الةاملييييييي ” توجيييييي  السيييييييي   موقييييييع مجليييييييس النيييييييواب 

، والمييييييكب الكراقييييييي، ولكيجيييييية ”ا يييييية   ” “مقتيييييي ب ال يييييي ر“تكةييييييية  ليييييي  مراجكنييييييي الكييييييرا  وسييييييميحة السييييييي  

 .” لي  الس  ”ك ر الكي  موس  ب  ج“المسلمي  بسكرب استمهي  المي  

نكييييية  مراجكنيييييي الكيييييرا  وسيييييميحة السيييييي  القيئييييي    “٢٠٢٢ميييييبيط  ٢٦وقيييييي  الةامليييييي جيييييي بييييييي  الييييييو  السيييييب  

، وميييييييكبني الكراقيييييييي الكةيييييييية ، وجمييييييييع المسيييييييلمي  بيستميييييييهي  اقميييييييي  موسييييييي  ” ا ييييييية    ” مقتييييييي ب ال ييييييي ر 

الك الييييية ورجيييييض مسييييييومة الط ييييييه مييييي  حيييييييه ،  ا يميييييي قسيييييتلهي  قيييييي  الحيييييق و”بييييي  جك ييييير الكيييييي    ليييييي  السييييي  

 .اقمي  موس  ب  جك ر الخيل ه الس  ج   السج  والتكسيب  ل  مهي نة ال يلمي 

ودمييييي  الةاملييييييي الجهيييييو  الكبيييييييره التييييييي تبيييييسلهي القييييييوا  األمنيييييية بكيجيييييية  يييييينوجهي لح ييييي   ميييييي  الةائييييييري ، و ور 

الكيييييييي    ليييييييي  السيييييي  ، مجكييييييي ام اهميييييييية المواكييييييب والهيئيييييييي  الحسييييييينية جيييييييي تقييييييي ي  الخيييييي مي  ليييييييةوار اقمييييييي  

موسييييي  بييييي  “تتسييييييق الجهيييييي  المكنيييييية لتسيييييهي   مليييييية نقييييي  الةائيييييري  وانسيييييييبية حيييييركته  مييييي  والييييي  اقميييييي  

 .”جك ر  لي  الس  

 

، ويدم  جهو  القوا  األمنية ”ع” .ميخ وا   ب   يكة  جي سكرب  ستمهي  المي  الكي  

   الةييره وتق ي  الخ مي  للةائري وال وائر الخ مية وال حية جي ت مي

وجيييييي  نيئييييييب رئيييييييس مجلييييييس النييييييواب  .ميييييييخ وا   بيييييي    حميييييي  برقييييييية تكةييييييية  ليييييي   موقييييييع مجلييييييس النييييييواب 

األميييييية السيييييي مية والمييييييكب الكراقييييييي والمراجييييييع الك ييييييي  جييييييي سكييييييرب السيييييينوية لستمييييييهي  المييييييي  موسيييييي  بيييييي  

بييييييييره للقيييييييوا  األمنيييييييية والجهيييييييي  السيييييييين ه  ليييييييي  السييييييي  ، جيميييييييي دمييييييي  سييييييييي ت  الجهيييييييو  الك” الكيييييييي  ”جك ر

لتييييييي مي  سييييييي مة الةائيييييييري  جيييييييي   ا  مراسيييييييي  الةيييييييييره، ج ييييييي م  ييييييي  الجهيييييييو  المبسولييييييية للييييييي وائر ال يييييييحية 

والخ ميييييييية و  يييييييحيب المواكيييييييب لتقييييييي ي  الخييييييي مي  للةائيييييييري  جيييييييي  ميييييييو  المنييييييييطق خييييييييرج حييييييي و  الكي يييييييمة 

 .ي مية المق سةب  ا  والمنيجس والطرج الرئيسة المج ية  ل  الكتبة الك
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 نيئب  تسمية رئيسي  اللجي  النييبية ستت  بك  تمكي  الحكومة

 كييييي  النيئيييييب  ييييي  حيييييراك الجيييييي  الج يييييي   وميييييي   حمييييي ، الييييييو  األحييييي ،  هميييييية جلسييييية   وكيلييييية األنبيييييي  الكراقيييييية

  النييبييييييية، وجيمييييييي اسييييييتبك  تسييييييمية رئيسيييييييتهي قبيييييي  تمييييييكي  ال يييييي  لمجلييييييس النييييييواب الخي يييييية بتسييييييمية اللجييييييي

الحكومييييية،  ميييييير  لييييي  وجيييييو  تواجيييييق سييسيييييي  لييييي   ييييي   اليييييسهيب للمحي  ييييية جيييييي تسيييييمية الكيبينييييية الوةاريييييية 

الج يييييييي ه.وقي   حمييييييي  للكراقيييييييية الخبيريييييييية وتيبكتييييييي  )واع(،    "جلسييييييية ال ييييييي  سيييييييتكو  مهمييييييية ألنهيييييييي ت مييييييي  

لتمييييييريكي والنقيييييييبي  بيييييير تمييييييكي  اللجييييييي  النييبية".و  يييييييف     ولوييييييية مهميييييية جييييييي  ميييييي  مجلييييييس النييييييواب ا

"تميييييكي  اللجيييييي  ممكييييي     ييييييت  قبييييي  تميييييكي  الحكومييييية الج يييييي ه لكييييي  نسيييييتبك  تسيييييمية رئيسييييييتهي قبييييي  تسيييييمية 

الكيبينييييييية الوةاريييييييية  لييييييي  ا تبيييييييير    رئيسيييييييي  اللجيييييييي  تخ يييييييع ل سيييييييتحقيج اقنتخييييييييبي وتميييييييكي  الحكومييييييية 

بييييييية المكير يييييية الممدليييييية بكتليييييية تحيييييييلف ميييييي   جيييييي  المييييييكب التييييييي ت يييييي  الجييييييي   ي يييييييم".وتيبع،    "الكتيييييي  النيي

الج يييييي  وامتييييي ا  ونوابيييييي مسيييييتقلي  يهمهيييييي    تكيييييو  متواجييييي ه جيييييي جمييييييع اللجيييييي  ل يييييمي  تحقييييييق  ور ميييييجدر 

جيييييي مراقبييييية الحكومييييية وطيلبنيييييي رئيسييييية البرلميييييي  ب يييييروره ا تميييييي  الك يييييي ه والتخ يييييص جيييييي تسيييييمية ا  يييييي  

م نيجحي".وبخ يييييييوص اللجيييييييي  ورئيسيييييييتهي أل  ا لتحي يييييييص لييييييي  يجليييييييب الخيييييييير للكيييييييراج ولييييييي  يوجييييييي   ورام رقيبييييييييي

است يييييييجة وةييييييير الميلييييييية  لييييييي  يييييي و  بجلسيييييية ال يييييي   كيييييي   حميييييي     "اقست يييييييجة ج ييييييية وسنسييييييتمع لييييييوةير 

الميليييييييية جيميييييييي يتكليييييييق بمو يييييييوع سيييييييكر ال يييييييرف وميييييييي سييييييييطرح  مييييييي  مبيييييييررا  لبقيييييييي  السيييييييكر الحييييييييلي 

ط لنييييييي  ميييييييرتبط بيلسييسيييييييي  الميليييييييية ال اخليييييييية و ي ييييييييم مطيليييييييب والمو يييييييوع ق يخيييييييص مجليييييييس النيييييييواب جقييييييي

 ييييين وج النقييييي  الييييي ولي والبنيييييك المركييييية  وهيييييس  الطيييييراف هيييييي مييييي  ارتييييي   تقليييييي  سيييييكر الييييي ينير  ميييييي  الييييي وقر 

".وجيمييييييي يتكلييييييق بيييييييلحوارا  اليييييي ائره لتمييييييكي  الحكوميييييية  مييييييير 2021الكييييييي  المي ييييييي قبيييييي  تمييييييريع مواةنيييييية 

ب ييييييييروره  يييييييي   الييييييييسهيب لمنطييييييييق المحي  يييييييية جييييييييي تسييييييييمية الكيبينيييييييية  ليييييييي     "هنيييييييييك تواجقييييييييي سييسيييييييييي 

الوةارييييييية".و  ل  مجلييييييس النييييييواب جييييييي وقيييييي  سيييييييبق، جيييييي و    مييييييي  جلسيييييية ال يييييي ، والييييييس  ت ييييييم  ت  ييييييية 

اليمييييييي  ال سييييييتورية لييييييبكض النييييييواب ج يييييي م  يييييي  تمييييييكي  اللجييييييي  النييبييييييية ال ائميييييية لمجلييييييس النييييييواب بيل يييييييجة 

  رف ال وقر بح ور وةير الميلية.ال    وه  يمة لمنيقمة ارت يع  سكير 

 تحرك برلميني ج ي  حو  تخ يض سكر  رف ال وقر

اسييييييتبك  النيئيييييب المسييييييتق   يييييي ني  الجيييييييبر ، الييييييو  األحيييييي ، اكتمييييييي  الن يييييييب لجلسيييييية   وكيلييييية األنبييييييي  الكراقييييييية

ت اولييييييية، جيمييييييي  مييييييير اليييييي     خ ييييييض سييييييكر اليييييي وقر مسيييييي لة البرلمييييييي  يييييييو  حيييييي  اقدنييييييي  وتحويلهييييييي اليييييي  

)واع(، "هنيييييييك جمليييييية ميييييي  القييييييواني  التييييييي تنت يييييير القييييييرار وقي  الجيييييييبر ، مطروحيييييية خيييييي   اليييييي وره الحيلييييييية.

م ميييييييي يتكليييييييق بمميييييييروع قيييييييينو  الييييييين ط وال يييييييية، كيييييييو   والتميييييييريع جيييييييي الييييييي وره النييبيييييييية الحيليييييييية وخ و يييييييي

تيييييييييي تييييييييين   الك قييييييييية بيييييييييي  اققليييييييييي  والمحيج يييييييييي  المنتجييييييييية المميييييييييروع يكييييييييي ت مييييييييي  الممييييييييييريع المهمييييييييية ال

للن ط".و ميييييير الييييي     "هيييييسا المليييييف تسيييييبب بييييييلكدير مييييي  األةميييييي  السييسيييييية بيييييي  حكومييييية المركييييية وحكومييييية 

اققلييييييي ، ج يييييي م  يييييي  تسيييييييبب  بم لومييييييية كبيييييييره للمحيج يييييييي  المنتجيييييية لليييييين ط"، مجكييييييي ام "طييييييرح الك ييييييي  مييييييي  

يريع تكييييييي ي  القيييييييواني  الحيليييييييية، سييييييييت    راجهيييييييي  يييييييم  جييييييي و  القيييييييواني  بهيييييييسا الم  ".و و يييييييح،    "ممييييييي

م،       مييييييييي  الجلسيييييييييي  خي ييييييييية القييييييييينو  اليييييييييس  يخيييييييييتص بيلمحيج يييييييييي  حييييييييير المنت مييييييييية بييييييييييقلي "، مبينيييييييييي

"الخطييييييوا  بيييييي    لتوحييييييي  جبهيييييية المسييييييتقلي  جييييييي الكملييييييية السييسييييييية تحيييييي  قجتيييييية وتكتيييييي  واحيييييي ، وبينت ييييييير 

https://www.ina.iq/149980--.html
https://www.ina.iq/149963--.html
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النيييييييواب المسيييييييتقلي  وحيييييييير المسيييييييتقلي   ييييييييةمو   لييييييي  تن يييييييي   انكقيييييييي  جلسيييييييي  البرلمي ".و كييييييي ،    "جمييييييييع

 مليييييية  يييييرف الييييي وقر مقيبييييي  الييييي ينير"، ممييييييرام الييييي     "مسييييي لة تخ ييييييض الييييي وقر مطروحييييية خييييي   الييييي وره 

الحيليييييييية".ول  ، اليييييييي     "اللجييييييييي  النييبيييييييية المسييييييييتقلة سيييييييييكو  لهييييييييي وجيييييييو  حقيقييييييييي، والقييييييييوب المسييييييييتقلة 

 ليييييي  ت ييييييحيح بكييييييض المسيييييييرا  وتمديييييييله  جييييييي اللجييييييي  النييبييييييية  ج ييييييي ه  ييييييم  الكملييييييية السييسييييييية وتكميييييي 

م ميييييييك م وم مونيم".واسيييييييتبك  الجييييييييبر ، "اكتميييييييي  الن ييييييييب لجلسييييييية ييييييييو  حييييييي  اقدنيييييييي  خميييييييية  تمديييييييي م قوييييييييي

الييييييي خو  بمخيل ييييييية  سيييييييتورية اخيييييييرب كيييييييو  انكقيييييييي  الجلسييييييية يوجيييييييب انتخييييييييب رئييييييييس الجمهوريييييييية وربميييييييي 

النيييييييواب جيييييييي وقييييييي  سييييييييبق، جييييييي و    ميييييييي  جلسييييييية ال ييييييي ، سيييييييتحو  الجلسييييييية الييييييي  ت اوليييييييية".و  ل  مجليييييييس 

وت ييييييم  ت  ييييييية اليمييييييي  ال سييييييتورية لييييييبكض النييييييواب ج يييييي م  يييييي  تمييييييكي  اللجييييييي  النييبييييييية ال ائميييييية لمجلييييييس 

 النواب بيل يجة ال    وه  يمة لمنيقمة ارت يع  سكير  رف ال وقر بح ور وةير الميلية.

 نج  محيج  النجف السيبق برلميني يوج  سجاقم للكي مي حو  ا  ار   و    

ييييي    يييييو مجليييييس النيييييواب هيييييي   السييييي مي، ييييييو  األحييييي ، سيييييجاقم  لييييي  رئييييييس مجليييييس اليييييوةرا   مييييي ق نييييييوة  وجت

م ييييييط   الكييييييي مي حييييييو  ا يييييي ار   ييييييو خيييييييص  يييييي  نجيييييي  محيييييييج  النجييييييف السيييييييبق بكيييييي    انتيييييي  بيلمتيييييييجره 

 ييييييييي ار األخيييييييييير وطيليييييييييب السييييييييي مي الكيييييييييي مي بتو ييييييييييح السييييييييين  ال سيييييييييتور ، و القيييييييييينوني ب .بيلمخييييييييي را 

التو ييييييية بيييييييلك و الخيييييييص  يييييي  الميييييي ا  بجييييييرائ  المخيييييي را  )جييييييوا  لييييييج  جييييييوا ( رحيييييي  ا  حكومتيييييي  ق تمتلييييييك 

و و ييييييح .هييييييس  ال يييييي حيي  جييييييي الوقيييييي  الحيييييييلي كونهييييييي حكوميييييية ت ييييييريف ا مييييييي ، وجقييييييي للسييييييجا  الموجيييييي 

وكيييييي  ميييييي  الجييييييرائ  ال ولييييييية الكيييييييبره للحيييييي و  )..( وحييييييير  ممييييييمولة بيلمييييييي ه البرلميييييييني    "جييييييرائ  المخيييييي را  ت

  هييييييير  ودييييييييئق بتوقييييييييع رئييييييييس الجمهوريييييييية بيييييييره   ييييييييلح، ا ييييييي ار ." وقم( مييييييي  ال سيييييييتور الكراقيييييييي 73)

 .  و خيص    اح  تجير المخ را 

وبحسيييييييب الوديقييييييية وهيييييييي مرسيييييييو  جمهيييييييور  بتوقييييييييع رئييييييييس الجمهوريييييييية المنتهيييييييية وقيتييييييي  بيييييييره   ييييييييلح 

وبحسيييييب تييييييري  المرسيييييو  ي هييييير ا  .لسييييييبقيك يييييو جيييييي   ييييي  المييييي ا  جيييييوا  ليييييج  جيييييوا  نجييييي  محييييييج  النجيييييف ا

 ييييييلح قيييييي    يييييي ر  بكيييييي  نهييييييية وقيتيييييي  كييييييرئيس للجمهورييييييية واقت ييييييير مهيمييييي   ليييييي    ييييييوه مجلييييييس النييييييواب 

 .الكراقي الج ي  ل نكقي  واختيير مجلس رئيسة ل  وجق ال ستور الكراقي

وجهيييييية اليييييي  و  هيييييير  وديقيييييية رسييييييمية  خييييييرب  ييييييي ره  يييييي  اقمينيييييية الكيميييييية لمجلييييييس الييييييوةرا  الكراقييييييي، وم

م  ييييي  ةمييييي   نجييييي  محييييييج  النجيييييف السييييييبق وجيييييي  جيييييي كتييييييب رسيييييمي .رئيسييييية الجمهوريييييية تطليييييب   يييييوام رئيسييييييي

تح يييييييل   ليييييييي  وكيلييييييية مييييييي ق نييييييييوة،  يييييييي ر  ييييييي  الييييييي ائره القينونيييييييية ل مينييييييية الكيمييييييية لمجليييييييس اليييييييوةرا ، 

 وموجيييييي  اليييييي  رئيسيييييية الجمهورييييييية  مكتييييييب رئيييييييس الجمهورييييييية حميييييي  مو ييييييوع )   ييييييي  خيييييييص(،    مواجقيييييية

رئييييييس مجليييييس اليييييوةرا  ح يييييل   لييييي  ميييييمو  المييييي اني  كييييي  مييييي  )جيييييوا  ليييييج  جيييييوا ( و)محمييييي   ليييييي جي ييييي  

محمييييي ( و)محمييييي  الم يييييط   جييييييبر هيمييييي ( بييييييلك و الخييييييص مييييي  قيييييرارا  الحكييييي  وال انييييية والتمييييييية ال ييييييي ره 

وطليييييب الكتييييييب  خيييييس ميييييي . (  ييييي  محكمييييية جنيييييييي  الكييييير 2018 ج   283جيييييي الييييي  وب الجةائيييييية المرقمييييية )

بميييييي     يييييي ار مرسييييييو  جمهييييييور  بيييييييلك و الخيييييييص  يييييي  الميييييي اني ، مييييييي ليييييي  يكونييييييوا محكييييييومي   يييييي  يليييييية  

وكيييييي  نجييييي  محييييييج  النجيييييف السييييييبق قييييي    يييييي  بتهمييييية اقتجيييييير بيلمخييييي را  ويق يييييي محكوميتييييي  .ق يييييييي  خيييييرب

و  يييييييرب  ييييييي   مييييييي   يييييييبيط األجهيييييييةه األمنيييييييية جيييييييي محيج ييييييية النجيييييييف،  ييييييي  .جيييييييي  حييييييي  السيييييييجو  الكراقيييييييية

قيييييييرار رئييييييييس الجمهوريييييييية بيييييييره   ييييييييلح،   ييييييي ار "  يييييييو خييييييييص"  ييييييي  تييييييييجر امتكي يييييييه  المييييييي ي  مييييييي  

 .المخ را  "الخطير" جوا  لج  الييسر ، نج  محيج  النجف
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 لقيييييييي  القيييييييبض  لييييييي   جيييييييرا    ييييييييبة تتييييييييجر  2018وكينييييييي  السيييييييلطي  الكراقيييييييية قييييييي    لنييييييي  جيييييييي  يييييييي  

 .بيلمخ را  جي منطقة البييع جي ب  ا ، بينه  نج  محيج  النجف

حكمييييييي بيلسييييييج  المجبيييييي   ليييييي  نجيييييي  المحيييييييج   2018ة جنييييييييي  الكيييييير  جييييييي ب يييييي ا ،  ييييييي  و  يييييي ر  محكميييييي

)جيييييوا  ليييييج  جيييييوا  الييسييييير ( بكييييي    انتييييي  بيقتجيييييير بيلمخييييي را   كميييييي ت يييييم   ليييييةا  )جيييييوا  الييسييييير (  جيييييع 

 لقييييييي  رئيسييييييية الجمهوريييييييية بييييييييلكره جيييييييي ملكيييييييب .( ليييييييف  وقر 25ملييييييييو   ينيييييييير ) 30حرامييييييية ميليييييييية قييييييي رهي 

لمجليييييس اليييييوةرا  بمييييي     ييييي ار   يييييو رئيسيييييي  ييييي  تييييييجر مخييييي را  "خطيييييير" جيييييي محيج ييييية  األمينييييية الكيمييييية

وقيليييييييي  رئيسيييييييية .النجييييييييف، مميييييييييره  ليييييييي     الك ييييييييو  يييييييي ر بنييييييييي   ليييييييي  تو ييييييييية  مينيييييييية مجلييييييييس الييييييييوةرا 

( ال يييييييي ر 2الجمهورييييييية جيييييييي بيييييييي ، "تنيقلييييييي  مواقييييييع التوا ييييييي  اقجتمييييييي ي المرسيييييييو  الجمهييييييور  الميييييييرق  )

و  ييييييييج     ."(يلك و  ييييييي  المحكيييييييو   ليييييييي  المييييييي ا  )جيييييييوا  ليييييييج  جيييييييوا والقي يييييييي بييييييي 2022  1    10جيييييييي 

"المرسيييييو  الجمهيييييور   ييييي ر بنيييييي   لييييي  التو يييييية اليييييوار ه الييييي  رئيسييييية الجمهوريييييية بموجيييييب كتييييييب اقمينييييية 

حيييييييييييي  تو ييييييييييي ر  2022   1   5( جيييييييييييي 61  42   106   3   2الكيمييييييييييية لمجليييييييييييس اليييييييييييوةرا  الميييييييييييرق  )ج  

 73ييقي   سييييييتورية وقينونييييييية محيييييي  ه اسييييييتني ا لحكييييييي  المييييييي ه )رئيسيييييية الجمهورييييييية مراسييييييي  الك ييييييو وجييييييق سيييييي

وسكيييييييير  الرئيسيييييييية    "رئيييييييييس الجمهورييييييييية بييييييييره   يييييييييلح وجيييييييي  بيييييييي جرا  تيييييييي قيق ."اوق( ميييييييي  ال سييييييييتور  

وتحقيييييييق  يجيييييي  للوقييييييوف  ليييييي  اوليييييييي  ا يييييي ار المرسييييييو  وسيييييييت  مكيلجيييييية ا  خليييييي  قييييييينوني مترتييييييب  لييييييي  

ووجيييييق البييييييي ، جييييي   رئييييييس الجمهوريييييية "لييييي  ." سيييييرع وقييييي  وا ييييي   نتيجييييية التحقييييييق الييييي  الييييير   الكيييييي  جيييييي

وليييييي  يتهيييييييو  جييييييي مجيبهيييييية التحيييييي   الخطييييييير المتمديييييي  بيييييييلتروي  للمخيييييي را  وتجيرتهييييييي والمحكييييييومي  جيهييييييي، 

 ."جهي جريمة تمس ام  المجتمع واستقرار  وس مت 

م   نيئب  خطوط الحوار م توحة واتحي  البي  الميكي بي  قريبي

 

النيئييييييب  ييييييي  ائييييييت ف  وليييييية القييييييينو  محميييييييو  السيييييي مي، اقحيييييي ،    جميييييييع خطيييييييوط   كيييييي  المكلوميييييية  وكيليييييية

م  وقيييييي  السييييي مي جيييييي .الحيييييوار م توحييييية  اخييييي  البيييييي  المييييييكي واتحيييييي  الطيييييير والتييييييير بقيييييوه واحييييي ه بيييييي  قريبيييييي

هنيييييييك جهييييييو  كبيييييييره ميييييي  قبيييييي  قيييييييي ا  الطييييييير التنسيييييييقي والتيييييييير ال يييييي ر  تسييييييك  لتقريييييييب “،    ت ييييييريح 

الكيييييي  بييييييي  يكليييييي     جييييييي جمييييييع البييييييي  الميييييييكي قييييييوه كبيييييييره “مميييييييرام  ليييييي     ”ي  الطرجي وجهييييييي  الن يييييير بيييييي

جميييييييع اقبييييييواب م توحيييييية بييييييي  الطييييييرجي  وليييييي  ن لييييييق “و  يييييييف    .”تسيييييييطر  ليييييي  الممييييييه  السييسييييييي برمتيييييي 

م    “بيبيييييييي واحييييييي ا  لييييييي  اق   التقييييييييرب بيييييييي  الطيييييييير والتييييييييير ق بييييييي     يكيييييييو  حي يييييييرام جيييييييي نهييييييييية “مبينيييييييي

 ييييييروره لملميييييية البييييييي  الميييييييكي مييييييره  خييييييرب للم ييييييي بتمييييييكي  حكوميييييية تواجقييييييية “ير  ليييييي  و ميييييي.”المطيييييييف

وكيييييي  النيئيييييب  ييييي  ائيييييت ف  ولييييية القيييييينو  محمييييي  .”مميييييتركة قيئمييييية  لييييي  الوطنيييييية لبنيييييي  الكيييييراج مييييي  ج يييييي 

ال يييييييهو  قيييييي    ييييييي   جييييييي وقيييييي  سيييييييبق   قييييييي ه و قيييييي   الميييييييكة للسييييييكي اليييييي   ييييييو ه الوئييييييي  بييييييي  اقطييييييير 

ال يييييي ر  ألنهيييييي  اميييييييمه  مسييييييجولية كبيييييييره وت وييييييي  ال ر يييييية  ليييييي  المييييييراهني  بت كييييييييك التنسيييييييقي والتيييييييير 

 .البي  الميكي  متهمي مركي  الوط  بيلمسيهمة جي هسا الت  ع
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 بك  تجيوة   ل  مسجو  حكومي.. طلب نييبي لقيلة  مي  ب  ا 

وجهيييييي    ييييييو مجلييييييس النييييييواب  يلييييييية ن يييييييف، اليييييييو  األحيييييي ، طلبييييييي اليييييي  رئيييييييس   راقيييييييةوكيليييييية اقنبييييييي  الك

الييييييوةرا  م ييييييط   الكييييييي مي بيقيليييييية امييييييي  ب يييييي ا   ليييييي  خل ييييييية ا ت ائيييييي   ليييييي  مكيييييييو  ميييييي ير بل ييييييية المييييييكلة 

و يييييي   ميييييي  الكمي .وقيليييييي  ن يييييييف جييييييي بيييييييي  تلقتيييييي  )واع(، ا  " مييييييي  ب يييييي ا  قييييييي  بيق تيييييي ا   ليييييي  مكيييييييو  

المهنيييييي س  ييييييي ج ) مييييييي   ن يرنييييييي( و ليييييي  ميييييير ب ميييييي   مييييييي  البل ييييييية وةوار المييييييي   ميييييي ير بل ييييييية المييييييكلة

الكييييييي   ) لييييييي  السيييييي  ("، مبينيييييية ا  "اقمييييييي  سييييييحب المهنيييييي س  ييييييي ج ميييييي  ييقيييييية سييييييترت  وتوجييييييي  السييييييب 

والمييييييت  ليييييي  ولكمييييييي  البل ييييييية وو يييييي ه  بيل ييييييي  مهينيييييية، رحيييييي   نهيييييي  جميييييييكه  تيييييييبكو  اليييييي  محييييييور المييييييكلة 

قيييييي موا المسييييييي  ه بسييييييبب كدييييييره الةائري ".و  يييييييج  ا  " مييييييي  ب يييييي ا  ليييييي  يكتييييييف  وليييييييس محييييييور الكي مييييييية و

م منيييييي ، وطيلييييييب بمسييييييح ال ييييييي يو الم ييييييور لكييييييي  بهييييييسا ال تيييييي ا  بيييييي  قييييييي  بنقيييييي  مكيييييييو  ميييييي ير البل ييييييية انتقيمييييييي

قينتميييييير"، متسيييييييئلة "هيييييي  يجييييييوة    يتييييييول  مييييييخص قيحتيييييير  كراميييييية النسييييييي  من ييييييب امييييييي  ب يييييي ا ؟ هيييييي  

يلي  لييييي  النييييييس مييييي  قبييييي  بكيييييض المسيييييجولي  الييييي   رجييييية  هينييييية الميييييو  ي  والكميييييي  و ييييي  اقسيييييتكبير والتكييييي

واحتقيييييييره ؟!  ييييييي   ور م و ييييييية حقييييييوج النسييييييي  تجييييييي  مييييييي يح يييييي  ميييييي  هيييييي ر كراميييييية النسييييييي  الكراقييييييي 

م  و  يمييييييي  بل يييييييية؟".وتيبك  ن ييييييييف ا  "هيييييييسا السيييييييلوك المميييييييي  مرجيييييييوض ويحيسيييييييب  سيييييييوا  كيييييييي  مو  يييييييي

جرام  لييييي  مو ييييييف حكيييييومي  دنيييييي  قييمييييي  بواجبيييييي  و هينييييية للكميييييي "،  ا ييييييية  ليييييي  القيييييينو  ويكييييي  ا تيييييي ا م سيييييي

رئييييييس اليييييوةرا  الييييي  " قيلييييية  ميييييي  ب ييييي ا  جورا".وطيلبييييي  ن ييييييف "   يييييي  مجليييييس النيييييواب وال  يييييي  الكيييييي  

بيتخييييييس موقيييييف حيييييية  تجيييييي  كييييي  خروقيييييي  وسيييييلوكيي  هيييييسا الميييييخص و  يييييي ه اق تبيييييير لكييييي  المت يييييرري  مييييي  

  ".مميرسيت  المخيل ة للقينو

 ورا  الك و    تيجر المخ را ”   قة سييسية“ائت ف الميلكي يتح      

ا تبييييييير النيئييييييب  ييييييي  ائييييييت ف  ولييييييية القييييييينو  محمييييييي  حسيييييي  القييييييي ر ، األحيييييي ،      ييييييي ار  وكيليييييية المكلوميييييية 

رئييييييس الجمهوريييييية بيييييره   ييييييلح   ييييييوا خي يييييي بحيييييق تييييييجر المخييييي را  ييييييي تي  يييييم  اقت يقييييييي  بيييييي  التيييييييير 

ميييييي  ال يييييي حيي  ال سيييييييتورية ” ،    وقييييييي  القيييييي ر  . جييييييف للتخلييييييي  يييييي  من ييييييب ال يييييي ر  ومحيييييييج  الن

ليييييرئيس الجمهوريييييية بيييييره   ييييييلح   ييييي ار   يييييو خييييييص  ييييي  ق يييييييي  خيييييرب،  ميييييي   ييييي ار  الك يييييو  ييييي  تييييييجر 

ق ييييييية المخيييييي را  ق ييييييية  يلمييييييية “و  يييييييف،    .”مخيييييي را  ي يييييير بسييييييمكت  واسييييييم   مييييييي  الميييييييرع الكراقييييييي

تييييييجر مخييييي را  لمنييييييجع   ره   ييييييلح   ييييي ار   يييييو خييييييص بحيييييقولييييييس محليييييية  و مخ يييييية جلييييييس مييييي  حيييييق بييييي

  يييييي ار رئيييييييس “و و ييييييح النيئييييييب  يييييي  ائييييييت ف  و  القييييييينو     .”مخ ييييييية وات يقيييييييي  بييييييي  جهييييييي  سييسييييييية

الجمهوريييييية لك ييييييو خييييييص بحييييييق تيييييييجر المخييييي را  جييييييوا  لييييييج  الييسييييير  وهييييييو ابيييييي  محييييييج  النجييييييف السيييييييبق 

وبيييييي  .”من يييييب   ر  ومحييييييج  النجيييييف لتخليييييي  ييييي ليييييج  الييسييييير  هيييييو  يييييم  اقت يقييييييي  بيييييي  التييييييير ال ييييي 

، ”قيييييرار الك يييييو الخييييييص قلييييي  مييييي  ح و ييييي  جيييييي توليييييي  لمن يييييب رئيسييييية الجمهوريييييية مييييي  ج يييييي “القييييي ر ،    

 .” يلح ل ي  خروقي   ستورية  خرب وهسا مي جكل  جي و ع محرج ج ا” مميرا ال     

https://www.ina.iq/149943--.html
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 (لجمهورية يكةت  الكراقيي  بسكرب استمهي  المي  موس  ب  جك ر الكي   )عرئيس ا

قييييي    رئييييييس الجمهوريييييية بيييييره   ييييييلح، الييييييو  األحييييي ، التكةيييييية الييييي  الميييييكب واألمييييية   وكيلييييية األنبيييييي  الكراقيييييية

 .(السيييييييييييييييييييييييييي مية بييييييييييييييييييييييييييسكرب استمييييييييييييييييييييييييييهي  المييييييييييييييييييييييييييي  الكييييييييييييييييييييييييييي   ) لييييييييييييييييييييييييييي  السيييييييييييييييييييييييييي  

" تقييييي   بخييييييلص الكيييييةا   لييييي  الميييييكب الكراقيييييي و لييييي  األمييييية  وقيييييي  اليييييرئيس  ييييييلح، جيييييي بييييييي  تلقتييييي  )واع( 

 ."(السيييييييييييي مية جييييييييييييي سكييييييييييييرب استمييييييييييييهي  المييييييييييييي  موسيييييييييييي  بيييييييييييي  جك يييييييييييير الكييييييييييييي   ) لييييييييييييي  السيييييييييييي  

ديييييي  الكليييييييي التييييييي  ييييييح  ميييييي   جلهييييييي المييييييي  الكييييييي   و   بيتيييييي   و و ييييييح،    "المنيسييييييبة   يميييييية قسييييييتلهي  المو

يييييي  ال ييييييكيب بيل ييييييبر وال ييييييرار  ليييييي  ن ييييييره مبييييييي   الحييييييق والك اليييييية والنسييييييينية ورجييييييض  األطهييييييير، وتحمت

 . "ال لييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  واق يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييطهي 

ق سييييييية، ونمييييييي    وتييييييييبع، "نوحيتيييييييي الجميييييييوع المليونيييييييية الحيمييييييي ه الةائيييييييره لمرقييييييي   الميييييييريف جيييييييي الكي ميييييييية المو

 لييييي  يييييي  مواكيييييب الكيييييةا  والقييييييئمي   لييييي  خ مييييية الةائيييييري ، وقواتنيييييي المسيييييلحة التيييييي بيييييسل  جهيييييو ام كبييييييره جيييييي 

ري ، ونسييييييي      ييييييية  وجييييييي      يح ييييييي  الكيييييييراقيي  ويحميييييييي بلييييييي ني مييييييي  كييييييي  سيييييييو  تييييييي مي  وحمييييييييية الةائييييييي

 ."ومكرو 

 

 رئيسة الجمهورية تلقي بيلكره جي ملكب الحكومة بم   الك و    تيجر المخ را 

 لقييييي  رئيسييييية الجمهوريييييية بييييييلكره جيييييي ملكيييييب األمينييييية الكيمييييية لمجليييييس اليييييوةرا  بمييييي     ييييي ار  مييييي ق نييييييوة 

را  "خطيييييير" جيييييي محيج ييييية النجيييييف، ممييييييره  لييييي     الك يييييو  ييييي ر بنيييييي   لييييي    يييييو رئيسيييييي  ييييي  تييييييجر مخييييي 

 .تو ية  مينة مجلس الوةرا 

وقيلييييييي  رئيسييييييية الجمهوريييييييية جيييييييي بييييييييي  ور  لوكيلييييييية مييييييي ق نييييييييوة، "تنيقلييييييي  مواقيييييييع التوا ييييييي  اقجتميييييييي ي 

والقي يييييييي بييييييييلك و  ييييييي  المحكيييييييو   ليييييييي   2022  1    10( ال يييييييي ر جيييييييي 2المرسيييييييو  الجمهيييييييور  الميييييييرق  )

 ."(ا  )جوا  لج  جوا الم 

و  يييييييج     "المرسييييييو  الجمهييييييور   يييييي ر بنييييييي   ليييييي  التو ييييييية الييييييوار ه اليييييي  رئيسيييييية الجمهورييييييية بموجييييييب 

 2022   1   5( جيييييييييييي 61  42   106   3   2كتييييييييييييب اقمينييييييييييية الكيمييييييييييية لمجليييييييييييس اليييييييييييوةرا  الميييييييييييرق  )ج  

  ه اسيييييتني ا لحكيييييي  حيييييي  تو ييييي ر رئيسييييية الجمهوريييييية مراسيييييي  الك يييييو وجيييييق سيييييييقي   سيييييتورية وقينونيييييية محييييي

 ."  اوق( م  ال ستور 73المي ه )

https://www.ina.iq/149948--.html
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وسكييييييير  الرئيسييييييية    "رئييييييييس الجمهوريييييييية بيييييييره   ييييييييلح وجييييييي  بييييييي جرا  تييييييي قيق وتحقييييييييق  يجييييييي  للوقيييييييوف 

 ليييييي  اوليييييييي  ا يييييي ار المرسييييييو  وسيييييييت  مكيلجيييييية ا  خليييييي  قييييييينوني مترتييييييب  لييييييي  وا يييييي   نتيجيييييية التحقيييييييق 

  ."ال  الر   الكي  جي  سرع وق 

، جييييي   رئييييييس الجمهوريييييية "لييييي  ولييييي  يتهييييييو  جيييييي مجيبهييييية التحييييي   الخطيييييير المتمدييييي  بييييييلتروي  ووجيييييق البييييييي 

 ."للمخ را  وتجيرتهي والمحكومي  جيهي، جهي جريمة تمس ام  المجتمع واستقرار  وس مت 

  هييييير  ودييييييئق بتوقييييييع رئييييييس الجمهوريييييية بيييييره   ييييييلح، ا ييييي ار   يييييو خييييييص   وجيييييي وقييييي  سييييييبق الييييييو ،

 .ا    اح  تجير المخ ر

وبحسيييييييب الوديقييييييية وهيييييييي مرسيييييييو  جمهيييييييور  بتوقييييييييع رئييييييييس الجمهوريييييييية المنتهيييييييية وقيتييييييي  بيييييييره   ييييييييلح 

 .يك و جي     الم ا  جوا  لج  جوا  نج  محيج  النجف السيبق

وبحسييييييب تيييييييري  المرسييييييو  ي هيييييير ا   يييييييلح قيييييي    يييييي ر  بكيييييي  نهيييييييية وقيتيييييي  كييييييرئيس للجمهورييييييية واقت ييييييير 

ي الج يييييي  ل نكقيييييي  واختيييييييير مجليييييس رئيسييييية ليييييي  وجيييييق ال سييييييتور مهيمييييي   لييييي    ييييييوه مجليييييس النيييييواب الكراقيييييي

 .الكراقي

و  هيييييير  وديقيييييية رسييييييمية  خييييييرب  ييييييي ره  يييييي  اقمينيييييية الكيميييييية لمجلييييييس الييييييوةرا  الكراقييييييي، وموجهيييييية اليييييي  

 .رئيسة الجمهورية تطلب   وام رئيسييم    ةم   نج  محيج  النجف السيبق

 يييييي ر  ييييي  الييييي ائره القينونيييييية ل مينييييية الكيمييييية وجيييييي  جيييييي كتييييييب رسيييييمي تح يييييل   ليييييي  وكيلييييية مييييي ق نييييييوة، 

لمجلييييييس الييييييوةرا ، وموجيييييي  اليييييي  رئيسيييييية الجمهورييييييية  مكتييييييب رئيييييييس الجمهورييييييية حميييييي  مو ييييييوع )   ييييييي  

خييييييص(،    مواجقييييية رئييييييس مجليييييس اليييييوةرا  ح يييييل   لييييي  ميييييمو  المييييي اني  كييييي  مييييي  )جيييييوا  ليييييج  جيييييوا ( 

خييييييييص مييييييي  قيييييييرارا  الحكييييييي  و)محمييييييي   ليييييييي جي ييييييي  محمييييييي ( و)محمييييييي  الم يييييييط   جييييييييبر هيمييييييي ( بييييييييلك و ال

(  ييييييي  محكمييييييية جنييييييييييي  2018 ج   283وال انييييييية والتمييييييييية ال يييييييي ره جيييييييي اليييييييي  وب الجةائيييييييية المرقمييييييية )

 . الكر 

وطلييييب الكتيييييب  خييييس مييييي يليييية  بميييي     يييي ار مرسييييو  جمهييييور  بيييييلك و الخيييييص  يييي  الميييي اني ، مييييي ليييي  يكونييييوا 

 .محكومي     ق ييي  خرب

  بتهميييييية اقتجييييييير بيلمخيييييي را  ويق ييييييي محكوميتيييييي  جييييييي  حيييييي  وكييييييي  نجيييييي  محيييييييج  النجييييييف السيييييييبق قيييييي    ييييييي

 .السجو  الكراقية

و  يييييرب  ييييي   مييييي   يييييبيط األجهيييييةه األمنيييييية جيييييي محيج ييييية النجيييييف،  ييييي  امتكي يييييه  المييييي ي  مييييي  قيييييرار رئييييييس 

الجمهوريييييية بيييييره   ييييييلح،   ييييي ار "  يييييو خييييييص"  ييييي  تييييييجر المخييييي را  "الخطيييييير" جيييييوا  ليييييج  الييسييييير ، 

 .نج  محيج  النجف

 لقيييييييي  القيييييييبض  لييييييي   جيييييييرا    ييييييييبة تتييييييييجر  2018وكينييييييي  السيييييييلطي  الكراقيييييييية قييييييي    لنييييييي  جيييييييي  يييييييي  

 .بيلمخ را  جي منطقة البييع جي ب  ا ، بينه  نج  محيج  النجف
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حكمييييييي بيلسييييييج  المجبيييييي   ليييييي  نجيييييي  المحيييييييج   2018و  يييييي ر  محكميييييية جنييييييييي  الكيييييير  جييييييي ب يييييي ا ،  ييييييي  

تجيييييير بيلمخييييي را   كميييييي ت يييييم   ليييييةا  )جيييييوا  الييسييييير (  جيييييع )جيييييوا  ليييييج  جيييييوا  الييسييييير ( بكييييي    انتييييي  بيق

 .( لف  وقر 25مليو   ينير ) 30حرامة ميلية ق رهي 

 

 

 

 الكي مي يجك  استك ا  ب  ا  وجميع الم   قستقبي  األمقي  واأل  قي 

لييييييوةرا  م ييييييط   الكييييييي مي، اليييييييو  األحيييييي ، اسييييييتك ا  ب يييييي ا   كيييييي  رئيييييييس مجلييييييس ا  وكيليييييية اقنبييييييي  الكراقييييييية

 .وجمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييع المييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي   قسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييتقبي  األميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييقي  واأل ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي قي 

وقييييييي  وةييييييير المييييييبيب والريي يييييية، رئيييييييس اقتحييييييي  الكراقييييييي لكييييييره القيييييي  ،  يييييي ني   رجييييييي  جييييييي بيييييييي  تلقتيييييي  

وطني  ميييييييي  )واع(،    "اقتحيييييييي  الييييييي ولي للكبييييييية   لييييييي  مواجقتييييييي  الرسيييييييمية  لييييييي   قيمييييييية  مبييييييييراه منتخبنيييييييي الييييييي

ن ييييييير  اقميييييييراتي جييييييي ملكييييييب الم ينيييييية  اليييييي ولي جييييييي ب يييييي ا ، وهييييييي مبيييييييراه  تقييييييي   ييييييم  الت يييييي يي  ا سيييييييوية 

 ."المجهلييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية الييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  نهيئييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  كييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي س الكييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييل 

م بيألنبييييييي ، وقيييييي ت  التهيييييييني  و  يييييييف  رجييييييي   " بل يييييي  رئيييييييس مجلييييييس الييييييوةرا ، م ييييييط   الكييييييي مي، هيت يييييييي

  ب ييييييي ا  وجمييييييييع المييييييي   الكراقيييييييية مسيييييييتك ه  قسيييييييتقبي  األميييييييقي  للريي ييييييية والريي ييييييييي  الكيييييييراقيي ، مجكييييييي ام  

 ."واأل ييييييييييييييييييييييييييييييييييييي قي  مييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  كييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  الكييييييييييييييييييييييييييييييييييييييل  بترحييييييييييييييييييييييييييييييييييييييب  كبيييييييييييييييييييييييييييييييييييييير

،    "مواجقيييييية جي ييييييي جييييييي   بكيييييي  الجهييييييو   التييييييي بييييييسل  ميييييي  قبيييييي  اقتحييييييي  ووةاره المييييييبيب والريي يييييية  و  يييييييف 

 . " يييييييي ا والتحركييييييييي  اقيجيبييييييييية والنجيييييييييح البيييييييييهر جييييييييي تن ييييييييي  المبيريييييييييي  ال ولييييييييية التييييييييي  قيميييييييي  بب

و مييييييير   رجييييييي  اليييييي     "الكييييييراج بيييييي ت  الجيهةييييييية قحت ييييييي  األمييييييقي  اقميييييييراتيي  جييييييي ب يييييي ا ، ونتطلييييييعو اليييييي  

   تكييييييو  هييييييس  المبيييييييراه بييييييي ره خييييييير للكييييييره  الكراقييييييية، و   ت هيييييير المبيييييييراه بيييييي به   ييييييوره ميييييي  النييييييواحي 

 ."التن يميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية

لقو      "التوا ييييييي  ميييييييع اقتحيييييييي  واختيييييييت   وةيييييييير الميييييييبيب والريي ييييييية، رئييييييييس اتحيييييييي  الكيييييييره، ح يدييييييي  بيييييييي

 ."ال ولي م  ومي م  قب  ا سيو   ت  بدمير  وتكلل  المسي ي بكو ه  المبيريي  ال ولية  ل  ب  ا 

 

 الخيرجية األمريكية  الكراج يتمتع بك قي  وديقة مع جيران 

وةاره الخيرجيييييييية األمريكيييييييية، الييييييييو  األحييييييي ،    الكيييييييراج يتمتيييييييع بك قييييييييي    كييييييي    وكيلييييييية اقنبيييييييي  الكراقيييييييية

 .وديقييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية ميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييع جيرانييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

وقييييييي  المتحيييييي   بيسيييييي  وةاره الخيرجييييييية نييييييي  بييييييرايس جييييييي بيييييييي  تلقتيييييي  )واع(،    "الوقيييييييي  المتحيييييي ه ترحييييييب 

يلتةاميتييييي  بييييييلقرار األخيييييير لمجليييييس األمييييي  التييييييبع ل مييييي  المتحييييي ه اليييييس  يجكييييي  مييييي  ج يييييي     الكيييييراج قييييي   وجييييي  ب

ال وليييييية بتكيييييويض جمييييييع مييييينح المطييييييلبي  بيلتكوي يييييي  مييييي  خييييي   لجنييييية التكوي يييييي  التيبكييييية ل مييييي  المتحييييي ه 

ونمييييييييئ  جييييييييي  ييييييييي     ."نتيجيييييييية حييييييييةو واحييييييييت    يييييييي ا  حسييييييييي  حييييييييير الممييييييييروع للكوييييييييي  1991التييييييييي  

يتمتيييييع  و  ييييييف  نحييييييي ميييييكبي الكيييييراج والكويييييي   لييييي  هيييييسا اقنجيييييية الهيييييي "، مجكييييي ا    "الكيييييراج الييييييو  بلييييي 

https://www.ina.iq/149969--.html
https://www.ina.iq/149967--.html
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بك قيييييي   بلوميسيييييية وديقييييية وو يييييية ميييييع جيرانييييي  الخليجييييييي  وهيييييسا  مييييير حيسييييي  للح يييييي   لييييي  اقسيييييتقرار جيييييي 

 ."هس  المنطقة المهمة

 

 

 

 

 

 الكمف    ت ي ي  اجتميع "التحيلف الد دي" جي ب  ا 

كمييييييييف الحييييييييةب اليييييييي يمقراطي الكر سييييييييتيني، اليييييييييو  األحيييييييي ، ت ي ييييييييي  اجتميييييييييع التحيييييييييلف   السييييييييومرية نيييييييييوة

 .د دييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي جييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي الكي ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييمة ب يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ا ال

، جييييييي حيييييي ي  ،    "اجتميييييييع التحيييييييلف الد دييييييي جييييييي  ب ييييييية  خييييييراج محمييييييي خلييييييي  وقييييييي  النيئييييييب  يييييي  الحييييييةب،

م    "التحيييييييلف الو ييييييع السييسييييييي ميييييي  الن ييييييق الم ليييييي ، و الييييييسهيب  ليييييي  انتخيييييييب رئيييييييس الجمهورييييييية"، مبينييييييي

ينت ييييييير قيييييييرار المحكمييييييية اقتحي يييييييية بمييييييي    سيييييييتورية     ييييييي    سيييييييتورية قيييييييرار البرلميييييييي  الخييييييييص ب  يييييييي ه 

 ."الترمح لرئيسة الجمهورية

م  لييييييي      م لنتييييييييئ  اقجتمييييييييع"، قجتيييييييي و  ييييييييف،    "التحييييييييلف الد ديييييييي سي ييييييي ر بكييييييي  نهييييييييية اجتمي ييييييي  بيينيييييييي

لنتيييييييئ  ست ييييييب جييييييي خ ميييييية الكملييييييية السييسييييييية، وتت ييييييم    ييييييوه للمييييييركي  الييييييسي  يرحبييييييو  جييييييي حكوميييييية "ا

 ." حلبية وطنية للمميركة مع التحيلف

 

و و ييييييييح النيئييييييييب  يييييييي  اليييييييي يمقراطي الكر سييييييييتيني،    "التحيييييييييلف الد دييييييييي تمييييييييك  بنييييييييي م  ليييييييي  متطلبييييييييي  

 ."ميييييييي نحييييييي  مي يييييييو   ليييييييي  المرحلييييييية، ولتميييييييكي  حكومييييييية  حلبيييييييية وطنيييييييية تلبيييييييي مطيليييييييب الميييييييكب، وهيييييييسا

 

، الييييييييو ، (الحيييييييةب الييييييي يمقراطي الكر سيييييييتينيو قيييييي  التحييييييييلف الد ديييييييي )الكتلييييييية ال ييييييي رية وتحيييييييلف السييييييييي ه و

م جي  .ب  ا  اجتمي ي

 

 وجيه د   نسي  بحريق مستم   الهن ية جي كرب  

 .، اقح ، بوجيه د   نسي  بحريق مستم   الهن ية جي كرب   جي  م  ر محلي  السومرية نيوة

مسييييييي  اليييييييو   كيييييرب   وقيييييي  الم يييييي ر جيييييي حيييييي ي  ،    "الحريييييييق اليييييس  انيييييي لع  اخيييييي  مستمييييي   الهن ييييييية جييييييي

 ."سي اس ر    وجيه د   ن

https://www.alsumaria.tv/Entity/3839678551/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%A7%20%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/3839678551/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%A7%20%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/133505/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/133505/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47586/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47586/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47588/%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%A1/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47588/%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%A1/ar/
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وجييييييي السييييييييج ساتيييييي ، كمييييييف م يييييي ر  منييييييي ليييييي  السييييييومرية نيييييييوة،    "الجديييييي  تيييييي  الكدييييييور  ليهييييييي بواسييييييطة  

ادنييييييي   مليييييييي  التبرييييييي  التييييييي ح ييييييل   اخيييييي  مستميييييي    الكيييييييميرا  الحرارييييييية تحيييييي  ركييييييي  السيييييين وي  بنيييييي 

 ."الهن ية

ستمييييي   الهن يييييية وكيييييي  م ييييي ر  منيييييي  جيييييي ، الييييييو  األحييييي ، بتسيييييجي  حييييييق    ييييييبة جيييييرا  حرييييييق انييييي لع جيييييي م

 .كرب   بمحيج ة

 

 

ةيبير  يق   مكوب لقي ني بسبب وقوف س را  ايرانيي  بيل   م  ترميح  لرئيسة 

 الجمهورية

ي هومييييييييير ةيبيييييييير ، الييييييييو  اقحييييييي ،  نييييييي  قييييييي   سكييييييير القييييييييي   جيييييييي الحيييييييةب الييييييي يمقراطي الكر سيييييييتين  جلييييييية 

ميييييكوب لقيئييييي  جيليييييق القييييي س اقيرانيييييي اسيييييمي ي  قيييييي ني بسيييييبب وقيييييوف سييييي را  اييييييرانيي  بيل ييييي  مييييي  ترمييييييح  

 .لرئيسة الجمهورية

وقييييييي  ةيبييييييير  جييييييي ت ييييييريحي  ليييييي   جليييييية"، "قيييييي م  مييييييكوب اليييييي  قييييييي ني بسييييييبب وقييييييوف سيييييي را  ايييييييرانيي   

 ."بيل   م  ترميحي

 ."ايراني كي  ي يوض بيلنييبة    وج  اقتحي  الوطني جي ب  ا و  يف    "س ير  

و  تبييييييير ةيبيييييييير     "الهييييييي ف مييييييي  موجييييييية القيييييييرارا  اقخييييييييره هيييييييو ال يييييييي  اقنتخيبيييييييي  وتن يييييييي  انتخيبيييييييي   

 ."ج ي ه

 

 ال تح يته  قيي ا  سنية بترتيب المجامرا  مع تركيي

ي، اليييييييو  اقحيييييي ، لقييييييي  رئيييييييس مجلييييييس  يييييي  النيئييييييب  يييييي  تحيييييييلف ال ييييييتح، رجيييييييق ال يييييييلح وكيليييييية المكلوميييييية 

النييييييواب محميييييي  الحلبوسيييييييي، ورئيييييييس تحيييييييلف السييييييييي ه خميييييييس الخنجييييييير مييييييع الييييييرئيس التركيييييييي ب نيييييي  يييييييي تي 

 . م  المجامرا  الخبيدة التي تحيك    الكراج

سيييييييي يرا  اليييييييي و  الخيرجييييييييية مديييييييي  تركيييييييييي تييييييييتحك  بمخ يييييييييي  سييسييييييييية  راقييييييييية “،    وقييييييييي  ال يييييييييلحي 

 .”يلة     اقستقرار جي جميع الجوانب المهمةوتحيو  جك  الب   جي ح

المييييييييجامرا  التركييييييييية  ليييييييي  الكييييييييراج موجييييييييو ه سيييييييييبقي وحيليييييييييي وتكميييييييي  بمختلييييييييف الطييييييييرج “و  يييييييييف،    

 .”لمحيولة الت خ  جي سييسة البل  م  خ    جن اتهي الموجو ه جي الكملية السييسية

ليييييييرئيس التركيييييييي رجيييييييب ار وحيييييييي  اللقيييييييي  األخيييييييير اليييييييس  جميييييييع ا“و و يييييييح النيئيييييييب  ييييييي  تحييييييييلف ال يييييييتح    

وميييييي ير المخيييييييبرا  والقيييييييي ا  السيييييينية المتمدليييييية بييييييرئيس مجلييييييس النييييييواب محميييييي  الحلبوسييييييي ورئيييييييس تحيييييييلف 

https://www.alsumaria.tv/Entity/47588/%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%A1/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47588/%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%A1/ar/
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سيييييييييي ه خميييييييييس الخنجيييييييير هييييييييو  ييييييييم  المييييييييجامرا  التييييييييي تحيييييييييو     تييييييييتحك  بمييييييييك  الحكوميييييييية الكراقييييييييية 

 .”الج ي ه

هييييييس  اللقييييييي ا  الت مرييييييية التييييييي  كقييييييوه وطنييييييية  راقييييييية نييييييرجض رج ييييييي قيطكييييييي“وخييييييت  ال يييييييلحي قوليييييي ،  ننييييييي 

 .”ته ف ال  تقسي  الكراج والت خ  جي مجون  ال اخلية

 

 

 

 

 الكراج وكن ا يبحدي  األةمة الروسية األوكرانية

بحييييي  مستميييييير األمييييي  القيييييومي، قيسييييي  األ رجيييييي، الييييييو  األحييييي ، ميييييع السييييي ير الكنييييي   جيييييي   السيييييومرية نييييييوة

 .ب ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ا ، األةمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية الروسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية األوكرانيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية

تيييييييييب اق رجيييييييييي جيييييييييي بييييييييييي  ،    األخيييييييييير "اسيييييييييتقب  بمكتبييييييييي  الييييييييييو  األحييييييييي ، السييييييييي ير الكنييييييييي   وقيييييييييي  مك

، لبحييييييي   خييييييير مسيييييييتج ا  األو يييييييييع السييسيييييييية واألمنيييييييية جيييييييي المنطقيييييييية حري يييييييور  حيييييييييلي   ،ب ييييييي ا  جيييييييي

 ." وكرانييو روسيي والكيل ، قسيمي مييجر  م  ت كي  ل ةمة بي 

مييييي  جهيييييو ، خ و ييييييي جيييييي الحيييييرب  ييييي   ا يييييو وكيييييي   كنييييي ا و ميييييي  األ رجيييييي، وجيييييق البييييييي ، "بمييييييي ق متييييي 

 ." مكي  التطرف، مدمني  ور الحكومة الكن ية ال ا   للكراج

وبيييييي ،    "الحكومييييية الكراقيييييية بيييييسل  جهيييييو ام كبييييييره جيييييي   يييييي ه وتيييييوطي  الكوائييييي  مييييي  النسيييييي  واألط يييييي  جيييييي 

 ."  جييييييي منيييييييطقه مخ ييييييي، تيييييي  تييييي هيله  و  ييييييي ه تييييييوطي  الكديييييير ميييييينه 1750مخيييييي  الهييييييو ، والبيييييييل   ييييي  ه  

 

كميييييي جيييييرب الت كيييييي ، بحسيييييب البييييييي ،  لييييي  "اسيييييتمرار البلييييي ي  بيلتكييييييو  لمكيجحييييية الرهييييييب وتج ييييييف منيبكييييي  

 ."البمرية والميلية وال  مية

 

ال يمقراطي الكر ستيني يتسي   ..  ي  الك و الخيص م  المكتقلي  اقبريي  بينمي يت  الك و 

    تيجر مخ را  !؟

الحييييييةب اليييييي يمقراطي الكر سييييييتيني جهيييييي  ةيبييييييير ، اليييييييو  اقحيييييي ،  ييييييي  الك ييييييو الخيييييييص  تسييييييي     ييييييو  جليييييية 

مييييي  المكتقليييييي  اقبرييييييي  بينميييييي ييييييت  الك يييييو  ييييي  تييييييجر مخييييي را "، جيميييييي  ميييييير  لييييي     الحنييييي  بييييييليمي  يتطليييييب 

 .ا  ي  رئيس الجمهورية م  المن ب

ا  جيييييي  مييييييره  لييييي  "جيييييوا  وقيييييي  ةيبيييييير  جيييييي ت يييييريح لييييي " جلة"،    "الك يييييو الرئيسيييييي  ييييي  تييييييجر مخييييي ر 

 ."نج  محيج  النجف المستقي  لج  الييسر "، يمد  خرقي لل ستور

https://www.alsumaria.tv/Entity/47586/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47586/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/1826325076/%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%BA%D9%88%D8%B1%D9%8A%20%D8%BA%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%BA%D9%86/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/1826325076/%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%BA%D9%88%D8%B1%D9%8A%20%D8%BA%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%BA%D9%86/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/48006/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/48006/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/48048/%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/48048/%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47202/%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47202/%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7/ar/
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 ."وتسي   " ي  الك و الخيص م  المكتقلي  اقبريي ، بينمي يت  الك و    تيجر مخ را ؟ 

و  يييييييف    "الك ييييييو الرئيسييييييي يطكيييييي  بحسيييييي  السييييييييره والسييييييلوك وخييييييرج ال سييييييتور يتطلييييييب ا  ييييييي  رئييييييييس  

 ."المن بالجمهورية م  

 

 

 

 مسكو  بيرةاني والكل اني يبحدي   و يع الكراج والح ي   ل  الحقوج ال ستورية للمكوني 

التقييييي  الييييية ي  الكيييييور   مسيييييكو  بييييييرةاني، الييييييو  األحييييي ، جيييييي م ييييييف  ييييي ح الييييي ي  وجييييي ام مييييي   مييييي ق نييييييوة 

 .حركة بيبليو  برئيسة ريي  الكل اني

"بحيييييي  الو ييييييع السييسييييييي و خيييييير تطييييييورا  جييييييي الكملييييييية  وتيييييي  خيييييي   اللقييييييي  بحسييييييب بيييييييي  لمقيييييير بيييييييرةاني ،

السييسييييييية جييييييي الكييييييراج، وتيييييي  الت كييييييي   ليييييي   همييييييية الح ييييييي   ليييييي  الحقييييييوج ال سييييييتورية للمكونييييييي  الكراقييييييية، 

 ."والتكيو  والتقيرب جيمي بينهي

وجييييي جينييييب  خيييير ميييي  اللقييييي ن   ييييرب الوجيييي  ال يييييف  يييي  تقيييي ير  ليييي ور  قلييييي  كور سييييتي  جييييي   يييي  المكونيييييي  

 .ة والقوميةال يني

ميييييي  جينبيييييي  سكيييييير بيييييييي  لحركيييييية بيييييييبليو     "الكليييييي اني التقيييييي  بيييييييرةاني لبحيييييي  الملييييييف السييسييييييي جييييييي الييييييب   

وتقريييييييب وجهييييييي  الن يييييير مييييييع كيجيييييية اقطييييييراف السييسييييييية، واهمييييييية السييييييراع بتمييييييكي  الحكوميييييية خ ميييييية ألبنييييييي  

 ."المكب الكراقي جميكي

مي ييييييية لتكةييييييية الدقيييييية بييييييي  المييييييركي  جييييييي الييييييوط ، ونقييييي  البيييييييي   يييييي  الكليييييي اني، قوليييييي     "حركيييييية بيييييييبليو  

سيييييييوا  كيييييييينوا جيييييييي اقليييييييي  كور سيييييييتي  او المحيج يييييييي  اقخيييييييرب، وا  الحييييييي  اقمدييييييي  للم يييييييي قييييييي مي بتميييييييكي  

الحكوميييييية، هييييييو الحييييييوار، ديييييي  الحييييييوار ميييييي  اجيييييي  الخييييييروج ميييييي  اقةميييييية الراهنيييييية"، مجكيييييي ا    "الحركيييييية تقييييييف 

 ." ل  مسيجة واح ه م  الجميع

   "المرحليييييية الحيلييييييية ونتيجيييييية الو ييييييع الييييييراه  جييييييي المنطقيييييية والكيييييييل  تتطلييييييب ميييييي  وميييييي   الكليييييي اني  ليييييي  

الجميييييييع ا  يكونييييييوا  ليييييي  قيييييي ر المسييييييجولية، ل سييييييراع بيختيييييييير رئيييييييس الجمهورييييييية والم ييييييي قيييييي مي بتمييييييكي  

 ."الحكومة القوية التي تلبي تطلكي  المكب الكراقي خ   المرحلة المقبلة

تكييييييو  حلقيييييية الو يييييي  بييييييي  جميييييييع ال رقييييييي  لتقريييييييب وجهييييييي  الن يييييير، و مييييييير  ليييييي  ا  "بيييييييبليو  مسييييييتك ه أل  

 ."والكم  وجق اقطر ال ستورية للخروج م  األةمة الراهنة

 .كمي تطرج الجينبي  ال    ه  مور  برةهي تمكي  لجي  ممتركة لحلحلة المميك  الكيلقة جي نينوب
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 طكنيم بسكي ".. ميب يقت  وال   مرقي ب  ا "

 

م بسكي  مرقي ب  ا   رية نيوةالسوم  . جي  م  ر  مني، األح ، بقيي  ميب بقت  وال   طكني

م  م اقيييييي   مسييييييي  اليييييييو   ليييييي  قتيييييي  واليييييي   الييييييس  يكميييييي  مو  يييييييم حكوميييييييي وقييييييي  الم يييييي ر جييييييي حيييييي ي  ،    "ميييييييبي

نتيجييييييية ممييييييييك   يئليييييييية تطيييييييور  الييييييي  اسيييييييتخ ا  السييييييي ح اقبييييييييض السيييييييكي  وطكييييييي  والييييييي    يييييييم  منطقييييييية 

 ."البل يي 

 

 وجيه سجي  محكو  بق ييي " رهيبية" جي سج  الني رية

 جيييييييي  م ييييييي ر  منيييييييي بمحيج ييييييية س  قيييييييير، ييييييييو  اقحييييييي ،  ييييييي  وجييييييييه سيييييييجي  محكيييييييو  بق يييييييييي  مييييييي ق نييييييييوة  

 ." رهيبية"  اخ  سج  الني رية المركة ، مبيني     سبيب الوجيه حير مكروجة حت  ا  

وة،    "نييييييةي م ميييييي  اهيييييييلي محيج يييييية وقييييييي  الم يييييي ر الييييييس  رجييييييض الكمييييييف  يييييي   سييييييم  لوكيليييييية ميييييي ق نييييييي

م بيل ييييي ا  مييييينقي حتييييي  الميييييو  ق انتييييي  بق يييييييي ارهيبيييييية وجيييييق  23المو ييييي  ويبلييييي  مييييي  الكمييييير   يميييييي محكوميييييي

ميييييي  قييييييينو  مكيجحيييييية الرهيييييييب تييييييوجي  اخيييييي  سييييييج  الني ييييييرية المركيييييية  )الحييييييو ( جنييييييوب  4احكييييييي  المييييييي ه 

 ."حربي م ينة الني رية مركة المحيج ة
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"سييييييبب وجيييييييه النةييييييي  مجهييييييو  وليييييي  يييييييت  تح ييييييي   حتيييييي  ا  ، حييييييي  نقليييييي  جدتيييييي   ليييييي  و  يييييييف الم يييييي ر، ا  

 ."الطب الك لي قكمي  الجرا ا  القينونية لهي

 

 

 

 

 

 

 سوج اقوراج الميلية يكل  مجمرا  الت او  األسبو ية

ليييييي وراج الميلييييييية خيييييي   األسييييييبوع الرابييييييع ميييييي  مييييييهر مييييييبيط ن يييييي  سييييييوج الكييييييراج   وكيليييييية األنبييييييي  الكراقييييييية

الييييييي  ييييييييو  الخمييييييييس الم يييييييي ف  2022 02 20خميييييييس جلسيييييييي  تييييييي او  مييييييي  ييييييييو  اقحييييييي  الم يييييييي ف  2022

24 02 2022. 

وسكييييييير بييييييييي  لسيييييييوج الكيييييييراج لييييييي وراج الميليييييييية تلقتييييييي  )واع(،    " ييييييي   األسيييييييه  المت اولييييييية خييييييي   هييييييييسا 

قجتييييييي اليييييي  ا  "قيميييييي  األسييييييه  المت اوليييييية جييييييي هييييييسا األسييييييبوع  ( مليييييييير سييييييه "،5األسييييييبوع بليييييي   كديييييير ميييييي  )

 ."( مليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييير  ينييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييير4بل يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي   كديييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييير ميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  )

( نقطييييييية 579.68وا ييييييييف، ا  "مجمييييييير التييييييي او  جيييييييي السيييييييوج ألو  احليييييييق جلسييييييية مييييييي  األسيييييييبوع  لييييييي  )

( نقطيييييييية محققييييييييي بييييييييسلك ارت ي ييييييييي مقيييييييي ار  588.80بينمييييييييي احلييييييييق المجميييييييير جييييييييي نهيييييييييية األسييييييييبوع  ليييييييي  )

(  قيييييي  1600جييييييي او  الجلسيييييية"، مبينييييييي انيييييي  "خيييييي   األسييييييبوع ن ييييييس   كديييييير ميييييي  ) %(  يييييي  اح قيييييي 1.55)

 ."بيع ومرا   ل   سه  المركي  الم رجة جي السوج

 

 بيي  لمن مة " وابك" بم   التطورا  جي السوج الكيلمي لل ية الطبيكي

م  يييييييييج م   جليييييييية   يخييييييييص   يييييييي ر  األمينيييييييية الكيميييييييية لمن ميييييييية األقطييييييييير الكربييييييييية الم يييييييي ره للبتييييييييرو ، بيينييييييييي

 .التطييييييييييورا  جييييييييييي السييييييييييوج الكيييييييييييلمي لل ييييييييييية الطبيكييييييييييي جييييييييييي  ييييييييييو  األةميييييييييية الروسييييييييييية األوكرانييييييييييية

وقيليييييي  األمينيييييية الكيميييييية جييييييي بيييييييي   نهييييييي "تتيييييييبع وبيهتمييييييي  بيييييييل  اقنككيسييييييي  التييييييي تمييييييه هي  سييييييواج ال ييييييية 

لييييييية الطبيكيييييي األوروبييييييية بسيييييبب األةميييييية الروسييييييية األوكرانيييييية، حييييييي  جيييييي    وليييييي  التيييييي ا يي  جيييييور بيييييي   الكم

الرئيسييييي جييييي هولنيييي ا  TTF الكسييييكرية الروسييييية بحيييي و  ق ييييةه حييييير مسييييبوقة جييييي األسييييكير وجييييق مجميييير

https://www.ina.iq/149983--.html
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 44% لت يييييي  األسييييييكير  ليييييي  50)المرجييييييع الرئيسييييييي ألسييييييكير ال ييييييية جييييييي  وروبييييييي( بل يييييي  نسييييييبتهي  كديييييير ميييييي  

جييييييي  وقرام لكيييييي  مليييييييو  وحيييييي ه حرارييييييية بريطينييييييية  29 وقرام لكيييييي  مليييييييو  وحيييييي ه حرارييييييية بريطينييييييية مقيبيييييي  

الييييييو  السييييييبق لييييي . وسليييييك جيييييي  ييييي  تنييييييمي المخييييييوف و رجييييية  ييييي   اليقيييييي  بخ يييييوص مسيييييتقب   مييييي ا ا  ال يييييية 

% مييييييي  30مييييييي  روسييييييييي  بييييييير خطيييييييوط األنيبييييييييب  لييييييي  األسيييييييواج األوروبيييييييية، التيييييييي تلبيييييييي وحييييييي هي نحيييييييو 

احتييجييييييي   وروبييييييي )بمييييييي جيهييييييي تركيييييييي( ميييييي  ال ييييييية، خي يييييية و   بكييييييض تلييييييك الخطييييييوط يميييييير  بيييييير األرا ييييييي 

و  يييييييج     "هييييييس  المخيييييييوف قيييييي  تبيييييي    قليييييييي  نتيجيييييية اسييييييتمرار  مليييييييي   يييييي  ال ييييييية مييييييي  ."نيييييييةاألوكرا

 109روسيييييييي  بيييييير األرا ييييييي األوكرانييييييية  و  توقييييييف حسييييييب الكقييييييو  السيييييييرية بييييييي  الجييييييينبي ، لتسييييييج  نحييييييو 

م يييييي  متييييير مككيييييب جيييييي الييييييو ، وجيييييق البيينيييييي  التيييييي ر يييي تهي األمينييييية الكيمييييية مييييي  ممييييي   ميييييبكي  نقييييي  ال يييييية 

 وقر  35خييييي   جلسيييييي  التييييي او  الييييييو   لييييي   TTF رانيييييية. و ليييييي  تراجكييييي  األسيييييكير وجيييييق مجميييييراألوك

 وقر للبرميييييييي   لييييييي   سييييييييس القيمييييييية  200لكييييييي  ملييييييييو  وحييييييي ه حراريييييييية بريطينيييييييية )   ميييييييي يكييييييييج  نحيييييييو 

 .الحرارييييييييييييييييييييييييييييييييييية(، لت يييييييييييييييييييييييييييييييييي  محلقيييييييييييييييييييييييييييييييييية جييييييييييييييييييييييييييييييييييي سروتهييييييييييييييييييييييييييييييييييي التيريخييييييييييييييييييييييييييييييييييية

ميييييي ا ا  ميييييي  مختلييييييف اليييييي و  الم يييييي ره، وتيبكيييييي   "لكيييييي  بيييييييلن ر  ليييييي   ييييييروف السييييييوج الراهنيييييية، وو ييييييع ال

%، ج نيييييي  ميييييي  30ونتيجيييييية اسييييييتمرار تراجييييييع المخةونييييييي  جييييييي األسييييييواج األوروبييييييية التييييييي و ييييييل   ليييييي  نحييييييو 

حييييييير المتوقييييييع    تتراجييييييع األسييييييكير جييييييي السييييييوج ال ورييييييية  يييييي  سروتهييييييي جييييييي الميييييي ب المن ييييييور، خي يييييية و   

 يييييي  جيييييي حيييييي  ةييييييي ه القبيييييي   لييييي  اسيييييتمر  مييييي  األةمييييية الحيليييييية، بييييي  قييييي  تميييييه  موجييييية ج يييييي ه مييييي  اقرت ي

مييييييرا  المةييييييي  ميييييي  مييييييحني  ال ييييييية الطبيكييييييي المسييييييي  ميييييي  السييييييوج ال ييييييور  المتيييييي ة    يييييي ، ل ييييييمي  تيييييي مي  

مخةونيييييي  كيجيييييية، وهيييييو األمييييير اليييييس  سيتسيييييبب جيييييي تييييي ا يي  سيييييلبية  لييييي  اققت يييييي  الكييييييلمي، المنهيييييك   ييييي  

 ."(19-مييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  جيئحييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية كورونيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي )كوجييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 

تجكييييي  األمينييييية الكيمييييية ألوابيييييك  لييييي  حيييييرص الييييي و  الكربيييييية الم ييييي ره لل يييييية وبينييييي   نييييي  "جيييييي هيييييسا الطيييييير 

الطبيكييييييي وبيييييييألخص ال ييييييية الطبيكييييييي المسييييييي ،  ليييييي  تييييييوجير  ميييييي ا ا  ال ييييييية  ليييييي   م ئهييييييي ل ييييييمي  اسييييييتقرار 

م يييييييي  طيييييي  ميييييي   10 كديييييير ميييييي   2022األسييييييواج الكيلمييييييية حييييييي   يييييي ر  جييييييي مييييييهر ينيييييييير كييييييينو  الديييييييني 

% ميييييي  الطلييييييب الكيييييييلمي، جييييييي   ليييييي  "ح يييييييلة مييييييهرية" لل ييييييي ر  29بييييييي نحييييييو ال ييييييية الطبيكييييييي المسييييييي  لتل

تحققييييي  الييييي و  الكربيييييية مجتمكييييية جيييييي تيريخهيييييي، لتجكييييي  بيييييسلك  لييييي  ريي تهيييييي كميييييور   مييييي  وموديييييوج ومسيييييت ا  

 ."لل ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية الطبيكييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

% ميييييي   جميييييييلي  ييييييي را  اليييييي و  الكربييييييية 25و كيييييي      "األسييييييواج األوروبييييييية قيييييي  اسييييييتحوس   ليييييي  نحييييييو 

اسييييييتقرار األسييييييواج الكيلمييييييية لل ييييييية الطبيكييييييي، واألوروبييييييية  ليييييي  وجيييييي  الخ ييييييوص، والحيييييي   مميييييي  ه  ليييييي    

مييييييي  التقلبيييييييي  ال جيئيييييييية الحيييييييي ه جيييييييي األسيييييييكير وتحقييييييييق  مييييييي  الطيقييييييية، سيييييييي   مرهونيييييييي بيسيييييييتمرار  ييييييي  

اقسييييييتدميرا  ال ةميييييية جييييييي قطيييييييع ال ييييييية واق تمييييييي   لييييييي  كم يييييي ر رئيسييييييي للطيقيييييية جييييييي المسييييييتقب ، و بييييييرا  

ة األجييييي  بيييييي  الييييي و  الم ييييي ره والمسيييييتور ه لل يييييية ب يييييية تحقييييييق التيييييواة  بيييييي   هييييي اف الحييييييي  تكيقييييي ا  طويلييييي

 .الكربيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوني للطيقييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية، و يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييمي   مييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  الطيقييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية

وميييييي  جينبهييييييي، تجكيييييي  األمينيييييية الكيميييييية  ليييييي  اسييييييتمرار متيبكتهييييييي لتطييييييورا  السييييييوج الكيييييييلمي لل ييييييية الطبيكييييييي، 

 لييييي  السييييييحة الكيلميييييية والكربيييييية، وطيييييرح  ور ييييي  التييييي ا يي  التيييييي تيييييجدر  ليهيييييي نتيجييييية  يييييية تطيييييورا  تحييييي  

 .رجيتهي حيي  هس  التطورا 
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 جمي ي  اقحتجيج الرئيسية جي السو ا  تطرح رجيتهي السييسية

 

نميييييير  جمي ييييييي  سييييييو انية تقييييييو  احتجيجييييييي   يييييي  اقنقيييييي ب الكسييييييكر  الييييييس  وقييييييع جييييييي  كتييييييوبر   رويتييييييرة

حيييييي  وحيييييي    جيهييييييي المطيلييييييب الرئيسييييييية التييييييي ت ميييييي  تمييييييري  األو  رجيتهييييييي السييسييييييية للمييييييره األوليييييي  يييييييو  األ

 .جي    توح   ف الجمي ي  الم نية

ويحييييي   الميدييييييج اليييييس    لنتييييي  لجيييييي  المقيومييييية جتيييييره انتقيليييييية مييييي تهي  يميييييي  جيييييي  ييييي  حكييييي  رئييييييس لليييييوةرا  

يكينييييييي  الموقكيييييييو   لييييييي  الوديقييييييية ليكيييييييو  رئيسيييييييي لل ولييييييية والقيئييييييي  الكيييييييي  للجييييييييو لحيييييييي  ت ييييييي يق مجليييييييس 

 .يلي  ل  ال ستورتمريكي انتق

 25كميييييييي سكييييييير الميدييييييييج    القيييييييي ه الكسيييييييكريي  والمييييييي نيي  المتيييييييورطي  جيييييييي اقسيييييييتي    لييييييي  السيييييييلطة جيييييييي 

 . كتوبر تمري  األو  سيحيسبو  كمي يرجض    ت يوض مع الجيو

والميدييييييج محيولييييية ل سيييييت ي ه مييييي  قيييييوه التحيييييرك جيييييي المييييييرع وتحويلييييي  لقيييييوه سييسيييييية متسيييييقة بكييييي      جيييييرة 

 .ك مسيرا  واحتجيجي  حيم ه  ل  م ب  مهر لكن  واج  قمكي  منيي قت  جي  الكمرا هسا التحر

كمييييييي تكييييييرض    ييييييي  جييييييي لجييييييي  المقيوميييييية ل  تقييييييي  لكيييييي  كديييييييري   جييييييرج  يييييينه  األسييييييبوع المي ييييييي خيييييي   

 .ةييره لمسجو  م  األم  المتح ه

يو الييييييس  ن ييييييس  ييييييي ه وخي يييييي  األحييييييةاب الم نييييييية السييييييو انية ك يحييييييي طييييييوي  لترسييييييي  وجو هييييييي مقيبيييييي  الجيييييي

. كميييييييي   يييييييك   خ جيييييييي   اخليييييييية األحيييييييةاب السييسيييييييية خييييييي   1956انق بيييييييي  منيييييييس اسيييييييتق   اليييييييب    يييييييي  

 ييييييمي  مييييي  تقيسييييي  السيييييلطة ميييييع الجييييييو  قيييييب الطيحييييية بييييييلرئيس السييييييبق  مييييير البميييييير جيييييي انت ي ييييية  يييييي  

2019. 

 ية الميييييييئكة وييييييينص وتجنييييييب "ميديييييييج ت سيييييييس سييييييلطة المييييييكب"  يييييي  ا ميييييي  الق ييييييييي اقجتمي ييييييية واققت ييييييي

 . ل        جمي ة ل  تميرك جي ن ي  البمير وق جي اقنق ب يمكنهي التوقيع  لي  بيلت يي 
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 سسيييييي  للمييييييراكة بييييييي  الجيييييييو والميييييي نيي  و  ييييييي لمراجكييييييية  2019وتجيهيييييي  الميديييييييج وديقيييييية انتقيلييييييية جييييييي 

 .اخلي جي الب  جي محيولة لنهي  اققتتي  ال  2020ميملة قت يج جوبي للس   الموقع جي 

كمييييييي و ييييييع الميديييييييج  ي ييييييي ت ييييييورا لت سيييييييس محيييييييك  مخت يييييية بيييييييلن ر جييييييي ق ييييييييي حقييييييوج النسييييييي  وخيييييييير 

 .اللجو  لمن مي   ولية لتحقيق الك الة اقنتقيلية

 

 

مبيمر  األوروبيو  يجي و  ب حلبية كبيره منح حميية مجقتة ل وكرانيي  ال يري  م  الحرب 

 ر   ل  روسييوبيي   سيبح  مع حل ي  ال

 

 يييييييييي  وةرا  ال اخليييييييييية األوروبييييييييييو  األحييييييييي  ب حلبيييييييييية كبييييييييييره خطييييييييية مييييييييينح حمييييييييييية مجقتييييييييية   24جيييييييييرانس

ل وكييييييرانيي  ال يييييييري  ميييييي  الهجييييييو  الروسييييييي، والييييييسي  قيييييي  ت يييييي    يييييي ا ه   ليييييي  "الم يييييييي ". وميييييي  المرتقييييييب 

ميييييييركيئهي اقدنيييييييي  ميييييييجتمرا  بييييييير الهييييييييتف ميييييييع حل يييييييي  بييييييي    و اليييييييرئيس األمريكيييييييي جيييييييو بييييييييي      يجييييييير 

 و يييييي  جرنسييييييي  ميييييي  جينبهييييييي لمنيقميييييية "تطييييييورا " الهجييييييو  الروسييييييي  ليييييي   وكرانيييييييي و"تنسيييييييق ر  موحيييييي ".

ر يييهييييييي الموجييييييو ي  جييييييي روسيييييييي بيييييي "م ي ره الييييييب   بيييييي  تيييييي خير" بسييييييبب "القيييييييو  المتةاييييييي ه  ليييييي  الحركيييييية 

لتطييييييور الجوييييييية بييييييي  روسيييييييي و وروبييييييي"، حسييييييب مييييييي جييييييي  جييييييي بيييييييي  لييييييوةاره الخيرجييييييية األحيييييي . وبميييييي   ا

المييييييي اني، قييييييي  متحيييييي   بيسيييييي  الحكوميييييية البريطينييييييية    رئيييييييس  وكرانيييييييي جولييييييو يمير ةيلينسييييييكي  بليييييي  رئيييييييس 

األحيييييييي  بيييييييي   السييييييييي ي  األربييييييييع والكمييييييييري  المقبليييييييية سييييييييتكو   وةرا  بريطينيييييييييي بييييييييوريس جونسييييييييو  هيت يييييييييي

 .حيسمة بيلنسبة لب   

  خطييييييية مييييييينح  وبييييييييو  ب حلبييييييييةطيييييييير  جمكهييييييي  األحييييييي ،  يييييييي  وةرا  ال اخليييييييية األور خييييييي   اجتمييييييييع

واليييييييسي  قييييييي  ت ييييييي    ييييييي ا ه   لييييييي   ال ييييييييري  مييييييي  الهجيييييييو  الروسيييييييي،  حمييييييييية مجقتييييييية ل وكيييييييرانيي 

 .""الم يي 

  تييييييوجير حميييييييية مجقتيييييية لهييييييجق  األوكييييييرانيي ، وسلييييييك ميييييي  خيييييي    ب مكييييييي  اليييييي و  األوروبييييييية وسيييييييكو

ليييي  ديييي   سيييينوا  جيييييي تسييييمح لهيييي  بيلبقييييي  لميييي ه ت يييي    2001اللجييييو   ليييي  مييييسكره تكييييو   ليييي  الكييييي  

 .اقتحي  األوروبي وبيلكم  جي 

   ليييييييف  وكرانييييييييي  لييييييي  اقتحيييييييي  األوروبييييييييي، وجقيييييييي للم و يييييييية األوروبييييييييية،  300وحتييييييي  ا   و ييييييي 

 .ن  ه  جي بولن ا بحسب وارسو
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  لييييي  البيييييي  األبييييييض    اليييييرئيس األمريكيييييي جيييييو بييييييي   سييييييجر  اقدنيييييي  ميييييجتمرا  بييييير الهييييييتف ميييييع  

نيقمييييييية "تطيييييييورا " الهجيييييييو  الروسيييييييي  لييييييي   وكرانييييييييي و"تنسييييييييق ر  حل يييييييي  بييييييي    وميييييييركيئهي لم

 ."موح 

   ولييييي  يحييييي   بييييييي  البييييييي  األبييييييض المخ ييييييي  المميييييييركة جيييييي هيييييس  المحي دييييييي  التيييييي تجيييييرب اقدنييييييي

 .  غ 15 16السي ة 

 

  مييييي  جينبهيييييي  و ييييي  جرنسيييييي ر يييهيييييي الموجيييييو ي  جيييييي روسييييييي بييييي "م ي ره اليييييب   بييييي  تييييي خير" بسيييييبب

"القييييييو  المتةايييييي ه  لييييي  الحركييييية الجويييييية بيييييي  روسييييييي و وروبيييييي"، حسيييييب ميييييي جيييييي  جيييييي بييييييي  ليييييوةاره 

 .الخيرجية األح 

 ،يييييييييية    رئييييييييييس  وكرانييييييييييي قيييييييييي  متحييييييييي   بيسييييييييي  الحكومييييييييية البريطين و لييييييييي  المسيييييييييتوب الميييييييييي اني

جولييييييييو يمير ةيلينسييييييييكي  بليييييييي  رئيييييييييس وةرا  بريطينيييييييييي بييييييييوريس جونسييييييييو  هيت يييييييييي األحيييييييي  بيييييييي   

 .السي ي  األربع والكمري  المقبلة ستكو  حيسمة بيلنسبة ألوكرانيي

 البي روسية-كييف تواجق  ل   جرا  م يو ي  مع موسكو  ن  الح و  األوكرانية 

   الجيو الروسي م  خيركيف وتسيطر  ل  الم ينةالقوا  األوكرانية تكل  طر 

 الجيو الروسي يقر للمره األول  بسقوط "قتل  وجرح " جي   وج  ب وكرانيي 

 مخيوف م   ةمة لجو  حير مسبوقة جي القيره األوروبية بسبب الحرب جي  وكرانيي 

 تح  ر ييي  ل  م ي ره روسيي  ل  ال ور الوقيي  المتح ه 

   يييييين      مبيرييييييي  كيييييره قييييي   جيييييي روسييييييي ويجكييييي     منتخبهيييييي سييييييلكب تحييييي  ال ي يييييي يقيييييو   نييييي  لييييي

 ""اقتحي  الروسي لكره الق  " وليس "روسيي اس 

 منع وسيلتي ال    الروسيتي  " ر تي" و"سبوتنيك" جي اقتحي  األوروبي 

 بيألسييييييلحة،   ليييييي  المستمييييييير األلميييييييني  وقف مييييييولتس األحيييييي     بكيييييي  قييييييرار بييييييرلي  تةوييييييي   وكرانيييييييي 

% 2 لمينييييييي ستسيييييتدمر مئييييية ملييييييير ييييييورو جيييييي المكييييي ا  الكسيييييكرية هيييييسا الكيييييي  وستخ يييييص  كدييييير مييييي  

 .م   جميلي نيتجهي ال اخلي لل جيع سنويي

  جيييييي الييييييو  الرابيييييع لل يييييةو الروسيييييي، تييييي   طييييي ج  ييييي يرا  النيييييسار الم يييييي ه للطييييييئرا  خييييي   الليييييي  جيييييي

  .الكي مة األوكرانية كييف جيمي يتوا   ح ر التجو   ل  حيية  بيح الدني  جي

  ليييييييف ميييييييخص  368    كدييييييير مييييييي    كييييييي   الم و يييييييية السييييييييمية ل مييييييي  المتحييييييي ه لميييييييجو  ال جئيييييييي 

 .جروا م   وكرانيي م  الهجو  الروسي منس الخميس
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25 
 

 ،ليييييي  بكيييييي  نحييييييو د دييييييي  كيلييييييومترا  تتوا يييييي  المكيييييييرك للسيييييييطره  ليييييي  قي يييييي ه جيسيييييييلكيف الجوييييييية 

 .جنوب حرب كييف

  تبكي   ييييي   مييييي  البنيييييوك الروسيييييية مييييي  ن يييييي  "سيييييوي  " الم يييييرجي و"مييييي  اسييييي الييييي و  ال ربيييييية تكلييييي

  ييييييو  الم ييييييرف المركيييييية  الروسييييييي" بهيييييي ف منييييييع موسييييييكو ميييييي  اسييييييتخ امهي جييييييي هجومهييييييي  ليييييي  

 . وكرانيي

 

 


