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 (لة األنباء العراقيةوكا(..)6.)صالحلبوسي يختتم زيارته إلى القاهرة 

 يطالالالالالال  القإالالالالالاء ب مالالالالال ار  خالالالالالسة ملسالالالالالة  وسالالالالالعة ب الالالالالب  اسالالالالالعار المالالالالالر  وت ريالالالالال  الع لالالالالالة .. الزا لالالالالالي

 سالالالالالالالالالاءلته تحالالالالالالالالال  قبالالالالالالالالالة  ملالالالالالالالالال   كتالالالالالالالالالا   نالالالالالالالالالة سالالالالالالالالالار لالالالالالالالالالوزير ال اليالالالالالالالالالة لحالالالالالالالالالي  ا نت الالالالالالالالالاء  الالالالالالالالال 

 (ا  وقة  مل  النو(..)6.)صالنوا 

   ق سالالالالالالال  ”  عزيالالالالالالالا  بالالالالالالاللكرد است الالالالالالال ا  السالالالالالالالي   ح الالالالالالال   ح الالالالالالال  مالالالالالالالا   المالالالالالالال ر ونمليالالالالالالاله الطالالالالالالالاهري

هالالالالالالالي ” قالالالالالالال   ” ال بالالالالالالالا ا التالالالالالالالي است الالالالالالال   ألمل الالالالالالالا سالالالالالالالي نا الالالالالالالالولي الطالالالالالالالاهر الزا لالالالالالالالي   ” اسالالالالالالالرارهم 

 وقالالالالالة  ملالالالالال  (..)7.)صلتحقيقالالالالاله ن الالالالالاء التلالالالالالم وتالالالالالولير حيالالالالالاة كري الالالالالة لل الالالالالع  .. وهالالالالاللا  الالالالالا سالالالالالنع ة 

 (ا النو

 قالالالالالالالا  ال نائيالالالالالالالة  نائالالالالالالال  رئالالالالالالالي   ملالالالالالالال  النالالالالالالالوا  العراقالالالالالالالي يبحالالالالالالال   الالالالالالالة نتيالالالالالالالر  األر نالالالالالالالي تعزيالالالالالالالز العس

وأه يالالالالالالالالالالة تاعيالالالالالالالالالالة ال بلو اسالالالالالالالالالالية البرل انيالالالالالالالالالالة وتنايالالالالالالالالالالل ا تااقيالالالالالالالالالالا  والتااه الالالالالالالالالالا  بالالالالالالالالالالي  البلالالالالالالالالالال ي  

 (ا  وقة  مل  النو(..)7.)صالماري 

 ة  ة لالالالالالالالي نيويالالالالالالالورر     الالالالالالالاركة العالالالالالالالرا  لالالالالالالالي ملسالالالالالالال . الالالالالالالاخهوا   ب اللالالالالالالاله  الالالالالالال   قالالالالالالالر األ الالالالالالالم ال تحالالالالالالال

لالالالالالال ولي أهالالالالالالم الخطالالالالالالوا  ل وام الالالالالالة األز الالالالالالا  ا سالالالالالالت ا  كانالالالالالال     الالالالالالة مالالالالالال ا   وبح نالالالالالالا  الالالالالالة ال مت الالالالالالة ا

 (ا  وقة  مل  النو(..)8.)صوا ستراتيميا  ال طلوبة للتن ية ال ست ا ة

 وكالالالالالالالالالة (..)9.)ص  ال عارإالالالالالالالالة لالالالالالالالال  تتالالالالالالالال خة بسالالالالالالالالما   رئاسالالالالالالالالة الم  وريالالالالالالالالةمرم الالالالالالالالاة كالالالالالالالالونائالالالالالالال  ال

 (ال علو ة

  اليالالالالالالالالالالالالالالالالة نمالالالالالالالالالالالالالالالالي   ) وا الالالالالالالالالالالالالالالال  ال خالالالالالالالالالالالالالالالال را ( يحالالالالالالالالالالالالالالالالاولو  تالالالالالالالالالالالالالالالال  ير ال مت الالالالالالالالالالالالالالالالة لالالالالالالالالالالالالالالالالي 

 (ال ستقلة(..)01ص.)المنو 

  (ةال علو وكالة (..)01.)صخ ا   الكات ي غير  ؤهة   ارة   رسةالنائ  باسم 

  ايالالالالالر  (..)00.)صنائالالالالال  يخاطالالالالال   حك الالالالالة تحقيالالالالالف النزاهالالالالالة ب الالالالالب  لسالالالالالا  لالالالالالي   يريالالالالالة  الالالالالرور النمالالالالال

 (نيوز

 يحالالالالالالالالالالالالالاللر  الالالالالالالالالالالالالال  سياسالالالالالالالالالالالالالالة  ال الالالالالالالالالالالالالال م   ا الالالالالالالالالالالالالالا نتقالالالالالالالالالالالالالالار  او  بالالالالالالالالالالالالالالو نيمالالالالالالالالالالالالالالوا  ال نائالالالالالالالالالالالالالال ال

 (السو رية نيوز(..)00.)صنتار 

  خيالالالالالال   التيالالالالالالار نالالالالالالاقر ناسالالالالالاله لالالالالالالي  ورة البرل الالالالالالا  السالالالالالالابقة والحاليالالالالالالة ب الالالالالالب  سالالالالالالعر النائالالالالالال   الالالالالالائر 

 (ال علو ة  وكالة(..)01.)صال و ر
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 وكالالالالالالالالالالة األنبالالالالالالالالالاء (..)01.)ص وام الالالالالالالالالة التحالالالالالالالالال يا ه يالالالالالالالالالة التكالالالالالالالالالات  لرئالالالالالالالالالي  الم  وريالالالالالالالالالة يؤكالالالالالالالالال  أ

 (العراقية

 وكالالالالالالالة (..)01.)صالكالالالالالالات ي  السالالالالالالي  ال الالالالالال ي  المالالالالالال ر قالالالالالالا  انتااإالالالالالالة قالالالالالالوة الحالالالالالالف  نالالالالالال  سالالالالالاللطا  مالالالالالالائر

 (ا نباء العراقية

 ة وزيالالالالالالالالالالالر الخارميالالالالالالالالالالالة  العالالالالالالالالالالالرا  يسالالالالالالالالالالالعى لتبسالالالالالالالالالالالي  حالالالالالالالالالالالوارا  إقلي يالالالالالالالالالالالة  با الالالالالالالالالالالرة تم الالالالالالالالالالالة  و

 (وكالة األنباء العراقية(..)01.)صال نطقة

   ال الالالالالالالالالالالكي يناالالالالالالالالالالي ومالالالالالالالالالالو  أي اتاالالالالالالالالالالا  سالالالالالالالالالالابف خالالالالالالالالالالسة سالالالالالالالالالاللطته  الالالالالالالالالالة ا قلالالالالالالالالالاليم ب الالالالالالالالالالب  ال لالالالالالالالالالال

 (أل علو ةوكالة (..)01.)صالناطي

   األبريالالالالالالالالالالالالاء لالالالالالالالالالالالالي تحالالالالالالالالالالالالال   الالالالالالالالالالالالزم يطالالالالالالالالالالالالال  الكالالالالالالالالالالالالات ي بالتالالالالالالالالالالالال خة  نقالالالالالالالالالالالالال ا   ال الالالالالالالالالالالالواطني

 ( ملة الاإائية(..)01.)ص كحوة

  (ةال علو وكالة (..)01ص.)خبير قانوني    يحف للبرل ا   نة سار ال سؤولي 

   سالالالالالالالالالرور بالالالالالالالالالارزاني و يقالالالالالالالالالاتي يبح الالالالالالالالالا  م الالالالالالالالالو  ت الالالالالالالالالكية الحكو الالالالالالالالالة العراقيالالالالالالالالالة و سقالالالالالالالالالا  لبنالالالالالالالالالا 

 ( اف نيوز(..)06.)صوكور ستا 

 بحالالالالالالالالالالالال  أ  الالالالالالالالالالالال ة ا سالالالالالالالالالالالالتقرار السالالالالالالالالالالالالعو ية  نرغالالالالالالالالالالالال  بالالالالالالالالالالالالت ك  العالالالالالالالالالالالالرا   الالالالالالالالالالالال  اسالالالالالالالالالالالالتعا ة  ور  ك

 ( ملة الاإائية(..)06.)صبال نطقة

 (اير  نيوز(..)07.)صالكتلة الم رية تس ي    س سياسيا  ن ا لي  يالى 

   هالالالالالالالالالالالالالة يحسالالالالالالالالالالالالالم الالالالالالالالالالالالالال ي قراطي الكر سالالالالالالالالالالالالالتاني سالالالالالالالالالالالالالبا  رئاسالالالالالالالالالالالالالة العالالالالالالالالالالالالالرا  أ الالالالالالالالالالالالالام ا تحالالالالالالالالالالالالالا

  (المزيرة ن (..)07.)صالوطني؟
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 ا  ناسالالالالالالالالالالاة تابعالالالالالالالالالالة لالالالالالالالالالال ا   لالالالالالالالالالالى المالالالالالالالالالي  العراقالالالالالالالالالالى يعلالالالالالالالالالال  الع الالالالالالالالالالور  لالالالالالالالالالالى  قالالالالالالالالالالرا  و بالالالالالالالالالالو

 (وم السابةالي(..)08.)صكركور

  وكالالالالالالالة (..)09.)صالقالالالالالالبر  لالالالالالالى قيالالالالالالا ي بالالالالالال ا    نسالالالالالالف  الالالالالالا يسالالالالالال ى بالالالالالالو يتي المنالالالالالالو  وكر سالالالالالالتا

 (األنباء العراقية

  ( اف نيوز(..)09.)ص قتة ا رأة بترو  غا إة واحتماز ابن ا لي بغ ا 

 

 

  

   (ال ستقلة(..)11ص.)هيئة ال نالل يتاق   نال ال ي  الح و ي ب يسا رئي 

 (وكالة ال علو ة(..)10.)ص ة تعتزم توسية  تلة ال  وة بالقرور ال يّسرةالع 

 (لاإائية ملة ا(..)10.)صاسوا  الناط العال ية تغلف  لى تباي  لي ا سعار 
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 رغالالالالالم  الالالالال م إحالالالالالراز لالالالالالة الخا سالالالالالة  الالالالال  ال حا  الالالالالا   الالالالالة إيالالالالالرا  وزيالالالالالر الخارميالالالالالة السالالالالالعو ي  نتطلالالالالالة للمو

 (المزيرة ن (..)11.)صتق م موهري

   لبنالالالالالالا    الالالالالاللكرة إحإالالالالالالار  اتوحالالالالالالة بحالالالالالالف ريالالالالالالار سالالالالالالس ة بعالالالالالال  ل الالالالالالة القالالالالالالود األ نيالالالالالالة لالالالالالالي تح يالالالالالال

 (11لران (..)11.)ص كانه

 

 

  الالالالالؤت ر  يالالالالالونير ل  الالالالال   هالالالالالاري  ت الالالالال   روسالالالالاليا بالالالالالك  قوبا   قيلالالالالالة  إلا أمالالالالالر   لالالالالالى غالالالالالزو أوكرانيالالالالالا 

 (11لران  (..)11.)صوزيلينسكي يؤك  رغبته لي السلم

  ( يةوكالة ا نباء السعو(..)11.)صنائبة الرئي  األ ريكي تلتقي بالرئي  األوكراني 
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 الحلبوسي يختتم زيارته إلى القاهرة

الحلبوسالالالالالالي  اليالالالالالالوم السالالالالالالب   زيالالالالالالارة رسالالالالالال ية   النالالالالالالوا   ح الالالالالال  اختالالالالالالتم رئالالالالالالي   ملالالالالالال /لالالالالالالة األنبالالالالالالاء العراقيالالالالالالةوكا

إلالالالالالالى القالالالالالالاهرة بعالالالالالال    الالالالالالاركته لالالالالالالي ال الالالالالالؤت ر ال الالالالالالاني وال س الالالالالالي  لستحالالالالالالا  البرل الالالالالالاني العربالالالالالالي  وال الالالالالالؤت ر الرابالالالالالالة 

 .للبرل ا  العربي ورؤساء ال مال  والبرل انا  العربية

ملالالالالالالالال  النالالالالالالالالوا   ح الالالالالالالال  )وا (  أ   رئالالالالالالالالي   ولكالالالالالالالالر ال كتالالالالالالالال  ا  س الالالالالالالالي للحلبوسالالالالالالالالي لالالالالالالالالي بيالالالالالالالالا  تلقتالالالالالالالاله 

لحلبوسالالالالالي  اختالالالالالتم اليالالالالالوم السالالالالالب   زيالالالالالارة رسالالالالال ية إلالالالالالى القالالالالالاهرة بعالالالالال    الالالالالاركة سالالالالاليا ته لالالالالالي ال الالالالالؤت ر ال الالالالالاني ا

وال س الالالالالالالالالي  لستحالالالالالالالالالا  البرل الالالالالالالالالاني العربالالالالالالالالالي  وال الالالالالالالالالؤت ر الرابالالالالالالالالالة للبرل الالالالالالالالالا  العربالالالالالالالالالي ورؤسالالالالالالالالالاء ال مالالالالالالالالالال  

 ."والبرل انا  العربية

 

يطال  القإاء ب م ار  ة .. الزا ليخسة ملسة  وسعة ب ب  اسعار المر  وت ري  الع ل

 كتا   نة سار لوزير ال الية لحي  ا نت اء     ساءلته تح  قبة  مل  النوا 

النائالالالالالال  األوة لالالالالالالرئي   ملالالالالالال  النالالالالالالوا    ا   الالالالالالاء ” حالالالالالالاكم الزا لالالالالالالي ” طالالالالالالال  السالالالالالالي   ا / وقالالالالالالة  ملالالالالالال  النالالالالالالو

 لالالالالالالي  بالالالالالال  ا  يالالالالالالر ” ال اليالالالالالالة  نالالالالالالة سالالالالالالار وزيالالالالالالرالعالالالالالالام ببتخالالالالالالال ا مالالالالالالراءا  القانونيالالالالالالة السز الالالالالالة امالالالالالالوليا    ل 

لومالالالالالو   الالالالال    الالالالال  ال لاالالالالالا  بحقالالالالاله ولحالالالالالي  حسالالالالالم  وإالالالالالو   سالالالالالاءلته  نالالالالال  حإالالالالالور  خالالالالالسة ملسالالالالالة ”  الالالالالسوي 

هالالالالاللا ا سالالالالالبو  واسالالالالالتموابه لالالالالالي حالالالالالاة ا  تنالالالالالا     ح الالالالالس  وزارة ال اخليالالالالالة وم الالالالالاز ال خالالالالالابرا  ال سالالالالالؤولية لالالالالالالي 

 . ” ةسابقة خطير ”ل  النوا  حاة  غا رته البس    ؤك ا ا    م حإور  سوي الى  م

امت ا الالالالالالا  وسالالالالالالعا حإالالالالالالر   الالالالالال    الالالالالال  السالالالالالالي ا   1111 الالالالالالباط  09مالالالالالالاء للالالالالالالر خالالالالالالسة ترؤسالالالالالالة اليالالالالالالوم السالالالالالالب  

والسالالالالالالا ة رؤسالالالالالالاء الكتالالالالالالة السياسالالالالالالية والنالالالالالالوا م  ستإالالالالالالالة السالالالالالالي   حالالالالالالالت البنالالالالالالر ال ركالالالالالالزي  مالالالالالالطاى غالالالالالالال  

 ريالالالالالال  ق الالالالالالة  وإالالالالالو  ت خالالالالالي م لي الالالالالا ا تنالالالالالالة وزيالالالالالر ال اليالالالالالة  لالالالالالالي  بالالالالال  ا  يالالالالالر  الالالالالالسوي  الالالالال  الحإالالالالالورم ل نا

وسالالالالالالعر مالالالالالالر  الالالالالالال و ر وتحكالالالالالالم بعالالالالالالر ال مالالالالالالار  ب الالالالالالزا  الع لالالالالالالة ووإالالالالالالة انمالالالالالالة الحلالالالالالالوة لتخايالالالالالال   الع لالالالالالالة

 .تب يرها  لى ال واطني 
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وأكالالالالالال  الزا لالالالالالالي ا  رئاسالالالالالالة وا إالالالالالالاء  ملالالالالالال  النالالالالالالوا   سالالالالالالؤولو  قانونيالالالالالالا واخسقيالالالالالالا و الالالالالالر يا بالالالالالالال لا   الالالالالال  

البنالالالالالالالر ليالالالالالالالة و حالالالالالالالالت ة وزيالالالالالالالر ال احقالالالالالالالو  ال الالالالالالالع    با تبالالالالالالالارهم    لالالالالالالالي   نالالالالالالاله   بينالالالالالالالا ا  طلالالالالالالال  استإالالالالالالالال

نائالالالالالال     وا  ا سالالالالالالبو  الحالالالالالالالي سي الالالالالال   انعقالالالالالالا   11ال ركالالالالالالزي مالالالالالالاء بطلالالالالالال  رسالالالالالال ي وقالالالالالالة  ليالالالالالاله اك الالالالالالر  الالالالالال  

ملسالالالالالالالالة برل انيالالالالالالالالة طارئالالالالالالالالة  سالالالالالالالالتموا  الالالالالالالالالوزير   نوهالالالالالالالالا الالالالالالالالالى ا  اي م الالالالالالالالة تسالالالالالالالالعى لتعطيالالالالالالالالة  ور السالالالالالالالاللطة 

الورقالالالالالالالالة يرا الالالالالالالالالى ا  وا  الع الالالالالالالالة مالالالالالالالالاري ل حاسالالالالالالالالبة الااسالالالالالالالال ي      الالالالالالالال” واه الالالالالالالالة ” الت الالالالالالالالريعية والرقابيالالالالالالالالة 

 . سحية التي ق   ا  سوي لم يتحقف  ن ا  يء سود ا إرار بال ع  وزيا ة الاقرا م

واو الالالالالالز  إالالالالالالو هيالالالالالالبة الرئاسالالالالالالة بت الالالالالالكية لمنالالالالالالة نيابيالالالالالالة لتقمالالالالالالي الحقالالالالالالائف وم الالالالالالة ال علو الالالالالالا  و تابعالالالالالالة   الالالالالالة 

وارتاالالالالالالا   البنالالالالالالر ال ركالالالالالالزي    ا يالالالالالالا الحكو الالالالالالة الالالالالالالى  عالمالالالالالالة السالالالالالاللبيا  النام الالالالالالة  الالالالالال  تغييالالالالالالر سالالالالالالعر المالالالالالالر 

لي الالالالالالا اكالالالالالال  ا   ملالالالالالال  النالالالالالالوا  سالالالالالاليتخل كالالالالالالالة ا مالالالالالالراءا  السز الالالالالالة حالالالالالالاة  مالالالالالالز  الحكو الالالالالالة  عار السالالالالالالو   اسالالالالالال

 .    للر وسيكو   لز ا  باستخ ام مسحياته ال ستورية بعسج ا ار هلا ال وإو 

ومالالالالالالالرد خالالالالالالالسة ا مت الالالالالالالا  طالالالالالالالرا الك يالالالالالالالر  الالالالالالال  ا ستاسالالالالالالالارا  والتسالالالالالالالاؤ   وال قترحالالالالالالالا   الالالالالالال  قبالالالالالالالة السالالالالالالالا ة 

بنالالالالالر ال ركالالالالالزي  وبالالالالال ور  اوإالالالالالل السالالالالالي   مالالالالالطاى  خيالالالالال  السياسالالالالالة لالالالالالى  حالالالالالالت اللالالالالال  النالالالالالوا   ا إالالالالالاء  م

النق يالالالالالة للبنالالالالالر ال ركالالالالالزي وا سالالالالالبا  التالالالالالي  لعالالالالال  لرلالالالالالة سالالالالالعر مالالالالالر  الالالالالال و ر  والتع الالالالال  ب حاسالالالالالبة ال مالالالالالار  

الخارمالالالالالالالة  الالالالالالال  الإالالالالالالالوابط وال تس بالالالالالالالة ببسالالالالالالالعار المالالالالالالالر     طالبالالالالالالالا الزا لالالالالالالالي ا ارة البنالالالالالالالر ال ركالالالالالالالزي بتزويالالالالالالال  

والتقالالالالالارير ال وريالالالالالة حالالالالالوة  الالالالالزا ا  بيالالالالالة الع لالالالالالة  والع الالالالالة  لالالالالالى تقالالالالالويم  وال علو الالالالالا    بالبيانالالالالالا  ملالالالالال  النالالالالالوا

 . السياسة البنكية لي البس 

 

 

ق س  اسرارهم ”  عزيا  بلكرد است  ا  السي   ح    ح   ما   الم ر ونمليه الطاهري  

لتلم هي  ن اء ا” ق   ” ال با ا التي است    ألمل ا سي نا الولي الطاهر الزا لي   ” 

 وتولير حياة كري ة لل ع  .. وهلا  ا سنع ة لتحقيقه

 

الزا لالالالالالالي   ال رحلالالالالالالة القا  الالالالالالة ست الالالالالال   تغييالالالالالالرا  مالالالالالاللريا  بوإالالالالالالة بلالالالالالال نا العالالالالالالرا  بومالالالالالالو   ا / وقالالالالالالة  ملالالالالالال  النالالالالالالو

 وهلا ل  يتحقف  و  تكات  الم ية” .. ا ز  الله ” الز يم العراقي السي   قت د الم ر 

 1111 الالالالالالباط  09يالالالالالالوم السالالالالالالب  ائالالالالالال  األوة لالالالالالالرئي   ملالالالالالال  النالالالالالالوا   الالن” حالالالالالالاكم الزا لالالالالالالي ”  الالالالالالّزد السالالالالالالي  

  بالالالالالالاللكرد السالالالالالالنوية ” ا الالالالالالز  اللالالالالالاله” العالالالالالالراقيي  وسالالالالالال احة السالالالالالالي  القائالالالالالال   قتالالالالالال د المالالالالالال ر   العالالالالالالالم ا سالالالالالالس ي و

”  ست الالالالالالال ا  هيالالالالالالالة اللالالالالالالاله العت الالالالالالالى السالالالالالالالي   ح الالالالالال   ح الالالالالالال  مالالالالالالالا   المالالالالالالال ر ونمليالالالالالالاله الطالالالالالالالاهري  ” ال يس يالالالالالالة ” 

إالالالالالالرورة ا سالالالالالالت رار بالسالالالالالالير  لالالالالالالى الالالالالالالن   الالالالالالاللي خطالالالالالاله ال الالالالالال ي  المالالالالالال ر      الالالالالاليرا الالالالالالالى” ق سالالالالالال  اسالالالالالالرارهم 

 .ة وا قت اء باكر  النير و ما تهق   ب  ائه الطاهر
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 : وماء لي نص البيا 

 ” بسم الله الرح   الرحيم ”

ْنيَا بِالالالالا ِخَرِة َوَ الالالالْ  يُقَاتِالالالال ) ْة لِالالالالي َسالالالالبِيِة الل الالالالِه لَيُْقتاَلالالالْة أَْو يَْغِلالالالالْ  لَْليُقَاتِالالالالْة لِالالالالي َسالالالالبِيِة الل الالالالِه ال الالالالِليَ  يَْ الالالالُروَ  اْلَحيَالالالالاةَ الالالالال  

الََسْوَ  نُْؤتِيِه أَْمر    ( ا َ ِتي  

 م   الله العلي العتيم

” نسالالالالالتلكر اليالالالالالوم وبالالالالالبلم بالالالالالالش الالالالالاللكرد السالالالالالنوية  ست الالالالال ا  السالالالالالي  ال الالالالال ي   ح الالالالال  المالالالالال ر ونمليالالالالاله الطالالالالالاهري  

مالالالالالو  الحالالالالالف لالالالالالي ز الالالالال  قلالالالالال  ليالالالالاله  لالالالالالى يالالالالال  العمالالالالالابة المالالالالال ا ية الطاغيالالالالالة   لالالالالالي  حاولالالالالالة  سالالالالالكا  ” قالالالالال   

 .كري ة لل عو    ة هل  األموا  التي ت الة    ال تلوم وتسعى لحياة

قالالالالالالال م حياتالالالالالالاله قربانالالالالالالالا  للحريالالالالالالالة والسالالالالالالالسم ورلالالالالالالالر التلالالالالالالالم ” قالالالالالالال   ” و الالالالالالال  هالالالالالالاللا نالالالالالالال رر ا   الالالالالالال ي نا المالالالالالالال ر 

والطغيالالالالالالالا  والعنم يالالالالالالالة   وخالالالالالالالط بمالالالالالالالرخته ال  ويالالالالالالالة و  ائالالالالالالاله الزكيالالالالالالالة طريالالالالالالالف التحالالالالالالالرر   و سالالالالالالاليكو  هالالالالالالال لنا 

القالالالالالالويم  هالالالالالالو ا قتالالالالالال اء بالالالالالالللر الالالالالالالن  ” ا الالالالالالز  اللالالالالالاله ” ي تحالالالالالال  قيالالالالالالا ة سالالالالالالي نا القائالالالالالال   قتالالالالالال د المالالالالالال ر الحالالالالالالال

” قالالالالال   ” ا  تحقيالالالالالف األهالالالالال ا  التالالالالالي سالالالالالعى لتحقيق الالالالالا الالالالالالولي الطالالالالالاهر . واسالالالالالت رارا لسالالالالاليرة الالالالالالولي الكالالالالالريم

يتطلالالالالالال   نالالالالالالا م يعالالالالالالا  توحيالالالالالال  الم الالالالالالو  و الالالالالالحل ال  الالالالالالم بالالالالالالرلر التبعيالالالالالالة أي كالالالالالالا   الالالالالالكل ا او  سالالالالالال يات ا والع الالالالالالة 

ياسالالالالالية الخاطئالالالالالة نيالالالالالة اهالالالالال ا  واحالالالالال ة تت  الالالالالة بتحقيالالالالالف ا  الالالالال  وا سالالالالالتقرار للبلالالالالال  وتمالالالالالحيل ال سالالالالالارا  الس  لالالالالالى

  وتلبيالالالالالة احتيامالالالالالا  ال الالالالالار  العراقالالالالالي   والع الالالالالة بقالالالالالوة نحالالالالالو تحقيالالالالالف ا مالالالالالسا الالالالالاللي يطالالالالالال  بالالالالاله ويؤكالالالالال   ليالالالالاله 

سالالالالالي  لحيالالالالالاة   بالالالالال ءا   الالالالال  القإالالالالالاء  لالالالالالى الاسالالالالالا  والتب” ا الالالالالز  اللالالالالاله” الالالالالالز يم العراقالالالالالي السالالالالالي   قتالالالالال د المالالالالال ر 

يريالالالالالال  ال سالالالالالالا  بب ننالالالالالالا  حالالالالالالرة كري الالالالالالة  ترتكالالالالالالُز إلالالالالالالى  ولالالالالالالة  ؤسسالالالالالالا  قويالالالالالالة قالالالالالالا رة  لالالالالالالى التمالالالالالال ي لكالالالالالالة  الالالالالال 

 .وسيا تنا   والن ور بالبل   لى كالة ا مع ة

 ..رحالالالالالالم اللالالالالالاله ال رمالالالالالالة ال الالالالالال ي  سالالالالالالي نا المالالالالالال ر ونمليالالالالالاله )قالالالالالال   اللالالالالالاله اسالالالالالالرارهم(  والرح الالالالالالة ل الالالالالال  ائنا األبالالالالالالرار

 ..ء و كرو وحات الله العرا  و عبه    كة سو

قا  ال نائية  وأه ية نائ  رئي   مل  النوا  العراقي يبح   ة نتير  األر ني تعزيز العس

 تاعية ال بلو اسية البرل انية وتنايل ا تااقيا  والتااه ا  بي  البل ي  الماري 

إالالالالالال   لعاليالالالالالالا  وأ  الالالالالالاة ملسالالالالالالة ا سالالالالالالت ا  البرل انيالالالالالالة التالالالالالالي  قالالالالالال   ب قالالالالالالر األ الالالالالالم  ا / وقالالالالالالة  ملالالالالالال  النالالالالالالو

سالالالالالالت ام(  ألتقالالالالالالى نائالالالالالال  رئالالالالالالي  ال تحالالالالالال ة لالالالالالالي نيويالالالالالالورر )الالالالالالال  م السياسالالالالالالي وا سالالالالالالتمابا  ال الالالالالالا لة للتعالالالالالالالي ال 

 ملالالالالال  النالالالالالوا  العراقالالالالالالي  . الالالالالاخهوا   ب اللالالالالالاله أح الالالالال   الالالالالالة نتيالالالالالر  األر نالالالالالالي ال  نالالالالال   هيالالالالالال م زيالالالالالا ي  والولالالالالالال  

نبي  والتعالالالالالاو  د خالالالالالسة اللقالالالالالاء بحالالالالال  السالالالالالبة الكايلالالالالالة لتعزيالالالالالز العسقالالالالالا  ال نائيالالالالالة بالالالالالي  المالالالالالاال رالالالالالالف لالالالالاله  ومالالالالالر

نائالالالالالالال  رئالالالالالالالي  ال ملالالالالالالال   .ة والطاقالالالالالالالة والبنالالالالالالالاءال  الالالالالالالترر لالالالالالالالي ال مالالالالالالالا   ا قتمالالالالالالالا ية وا سالالالالالالالت  ارية والسالالالالالالالياح

أ الالالالالالا  بالالالالالال ور ال  لكالالالالالالة األر نيالالالالالالة ال ا الالالالالال ية الريالالالالالالا ي لالالالالالالي ال نطقالالالالالالة وحرمالالالالالال ا  لالالالالالالى إسالالالالالالتقرار العالالالالالالرا   وأكالالالالالال  

لزيالالالالالارا  وتنايالالالالالل ا تااقيالالالالالا  ا ته لالالالالالي سالالالالاليا  ح ي الالالالاله  لالالالالالى أه يالالالالالة تاعيالالالالالة ال بلو اسالالالالالية البرل انيالالالالالة وتبالالالالالا ة اسالالالالالي

 الالالالال  منابالالالالاله أ الالالالالر  زيالالالالالا ي   الالالالال  سالالالالالعا ته بلقالالالالالاء .لالالالالال ي  المالالالالالاري والتااه الالالالالا  ب الالالالالا تخالالالالال م ال مالالالالالالل ال  الالالالالتركة للب
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ومالالالالالاله نائالالالالالال  رئالالالالالالي   الولالالالالالال  العراقالالالالالالي والتباحالالالالالال  ب الالالالالالب  القإالالالالالالايا وال وإالالالالالالو ا  لا  ا هت الالالالالالام ال  الالالالالالترر  لي الالالالالالا

ي ال الالالالالؤت ر البرل الالالالالاني الالالالالاللي تنالالالالالوي تنتي الالالالاله  ملالالالالال  النالالالالالوا  األر نالالالالالي الالالالالال  وة لنتيالالالالالر  العراقالالالالالي لل  الالالالالاركة لالالالالال

 .بية األر نية لي المي  القا ملمنة ا قتما  وا ست  ار النيا

 

 . اخهوا   ب الله     قر األ م ال تح ة لي نيويورر     اركة العرا  لي ملسة 

ل ولي أهم الخطوا  ل وام ة األز ا  ا ست ا  كان     ة م ا   وبح نا  ة ال مت ة ا

 راتيميا  ال طلوبة للتن ية ال ست ا ةوا ست

 الالالالالالباط  08-07ختالالالالالالتم أ  الالالالالالاة ملسالالالالالالة ا سالالالالالالت ا  البرل انيالالالالالالة التالالالالالالي  قالالالالالال   ليالالالالالالو ي ا ا / وقالالالالالالة  ملالالالالالال  النالالالالالالو

ب قالالالالالر األ الالالالالم ال تحالالالالال ة لالالالالالي نيويالالالالالورر  وكالالالالالا  العالالالالالرا  حاإالالالالالرا  لالالالالالي هالالالالاللا ال حاالالالالالة الالالالالال ولي ب  الالالالالاركة نائالالالالال  رئالالالالالي  

ا   وبحالالالالالال   الالالالالة رؤسالالالالالالاء البرل انالالالالالا  والولالالالالالالو   ملالالالالال  النالالالالالوا   . الالالالالالاخهوا   ب اللالالالالاله الالالالالالاللي ألقالالالالالى كل الالالالالالة العالالالالالر

والقإالالالالالالايا لا  ا هت الالالالالالام ال  الالالالالالترر  وإالالالالالالرورة تطالالالالالالوير هليالالالالالالا  التنسالالالالالاليف والتعالالالالالالاو  بالالالالالالي   الالالالالال  ا   الالالالالال  ال لاالالالالالالا  

األ الالالالالم ال تحالالالالال ة وأ إالالالالالاء  وة ا تحالالالالالا  البرل الالالالالاني الالالالالال ولي  لإالالالالالس   الالالالال  أه يالالالالالة   الالالالالم الن الالالالالو ا قتمالالالالالا ي وخلالالالالالف 

 .طلرص تعزيز السسم لي ال نطقة وال ر  األوس

ا سالالالالالت ا  كانالالالالال     الالالالالة مالالالالال ا   وبح نالالالالالا  الالالالالة  أ    الالالالالاركة العالالالالالرا  لالالالالالي ملسالالالالالة”نائالالالالال  الالالالالالرئي  أ الالالالالار بقولالالالالاله إلالالالالالى

ال مت الالالالالالة الالالالالالال ولي أهالالالالالالم الخطالالالالالالوا  ل وام الالالالالالة األز الالالالالالا  وا سالالالالالالتراتيميا  ال طلوبالالالالالالة للتن يالالالالالالة ال سالالالالالالت ا ة  و الالالالالال  

حالالالالالالة األوبئالالالالالالة مسالالالالالالور التعالالالالالالاو   الالالالالالة ال مت الالالالالالة الالالالالالال ولي ل عالمالالالالالالة ال  الالالالالالاكة و حاربالالالالالالة ا رهالالالالالالا  والاسالالالالالالا  و كال

با  وتعزيالالالالالالز  وره الالالالالالا لالالالالالالي ال مت الالالالالالة لتحقيالالالالالالف ا سالالالالالالتقرار والتغييالالالالالالر ال نالالالالالالاخي  و سالالالالالالان ة قإالالالالالالايا ال الالالالالالرأة وال الالالالالال

 .”والسسم وا ز هار لي بل ا  العالم

 

   ال عارإة ل  تت خة بسما   رئاسة الم  وريةمرم اة كونائ  ال

 الالالالالالالاة كالالالالالالالومر م السالالالالالالالب  م ا  قالالالالالالالود اكالالالالالالال  النائالالالالالالال   الالالالالالال  ا تحالالالالالالالا  ا سالالالالالالالس ي الكر سالالالالالالالتاني م ال علو الالالالالالالة/وكالالالالالالالالة 

لالالالالالال  تالالالالالال خة لالالالالالالي السالالالالالالما   الالالالالالال ائرة بالالالالالالي  ا تحالالالالالالا  الالالالالالالوطني والحالالالالالالز  الالالالالالال ي قراطي لي الالالالالالا ال عارإالالالالالالة الكر يالالالالالالة 

 .يتعلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالف بتسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ية رئالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالي  الم  وريالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة

راطي وا تحالالالالالالا  الالالالالالالوطني أ لنالالالالالال  القالالالالالالود السياسالالالالالالية الكر يالالالالالالة  الالالالالال ا الالالالالالال ي ق”   ا  وقالالالالالالاة كالالالالالالومر لالالالالالالي تمالالالالالالريل 

خوة  لالالالالالالالالى خالالالالالالالالط السالالالالالالالالما   السياسالالالالالالالالية بالالالالالالالالي  الحالالالالالالالالزبي  الكبيالالالالالالالالري  لهاب الالالالالالالالا لل عارإالالالالالالالالة وقالالالالالالالال  رلإالالالالالالالال  الالالالالالالالال 

 .”ا الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال بال ق

األحالالالالالالزا  الكر يالالالالالالة ال عارإالالالالالالة  ن الالالالالالا سالالالالالاليرلر التمالالالالالالوي   لالالالالالالى أي  ر الالالالالالل يق  الالالالالاله الحزبالالالالالالا  “وأإالالالالالالا   ا  

 بسالالالالب  قلالالالالة  الالالال   األمالالالالوا  واألخالالالالر سيمالالالالو  لمالالالالالل  ر الالالالل الميالالالالة الم يالالالال  ولالالالالو ا  حتوتالالالاله إالالالالعياة مالالالال ا

” . 

 وريالالالالالالة  الالالالالالازاة إالالالالالالبابيا يخالالالالالالص قإالالالالالالية  ر الالالالالالل  نمالالالالالال  رئاسالالالالالالة الم ال  الالالالالال   لي الالالالالالا ” وأوإالالالالالالل كالالالالالالومر  ا  
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تسالالالالالالال ية رئالالالالالالالي  الم  وريالالالالالالالة  توقالالالالالالال  حسالالالالالالال ه بالالالالالالالي  ا طالالالالالالالار ”   الالالالالالاليرا الالالالالالالالى ا  ” م وغيالالالالالالالر واإالالالالالالالل ال عالالالالالالالالم 

 ” التنسيقي والتحال  ال س ي و ب     ا  يتوالف الطرلا   لى اسم واح 

 

 

 و  الية نمي   ) وا   ال خ را ( يحاولو  ت  ير ال مت ة لي المن

حالالالالاللر  النائبالالالالالة  اليالالالالالة نمالالالالالي   الالالالال  خطالالالالالورة تا الالالالالي تالالالالالاهرة تعالالالالالاطي ال خالالالالال را  التالالالالالي باتالالالالال  سالالالالالببا   ال سالالالالالتقلة/

لالالالالالالالي العنالالالالالالال  األسالالالالالالالري والتاكالالالالالالالر ا مت الالالالالالالا ي والتحالالالالالالالر  باألطاالالالالالالالاة وغيرهالالالالالالالا  الالالالالالال  المالالالالالالالرائم   بينالالالالالالالة أ  خطالالالالالالالة 

  .ت  ير العرا  كان  تتإ   إرساة ال وا   الى ال نطقة الغربية و وا   ال خ را  الى المنو

ا  هالالالالالل  التالالالالالاهرة ال خيلالالالالالة  لالالالالالى  مت عنالالالالالا باتالالالالال  ت الالالالال   كيالالالالالا  األسالالالالالرة وت الالالالالكة خطالالالالالرا   ” وقالالالالالال  نمالالالالالي  اليالالالالالوم 

 الالالالالال  حيالالالالالال  كالالالالالالو  ال الالالالالال     سالالالالالالتع   رتكالالالالالالا  مالالالالالالرائم قتالالالالالالة واغتمالالالالالالا  وتحالالالالالالر  باألطاالالالالالالاة  ورغالالالالالالم الم الالالالالالو  

 رةال بلولالالالالالة  الالالالال  قبالالالالالة م الالالالالاز  كالحالالالالالة ال خالالالالال را  إ  أ  الحالالالالالاة بقالالالالالي  لالالالالالى  الالالالالا هالالالالالو  ليالالالالاله وكالالالالالب   الالالالالبكا  ال تالالالالالام

ا  القإالالالالالالية  تنحمالالالالالالر لالالالالالالي سالالالالالالعي العمالالالالالالابا  لتحقيالالالالالالف ” وأوإالالالالالالح  “.ال خالالالالالال را  اخطبالالالالالالوط لالالالالالاله  الالالالالال ة ألر  ب

الالالالالالالربل  الالالالالال  خالالالالالالسة هالالالالالالل  السالالالالالال وم  بالالالالالالة تتعلالالالالالالف بخطالالالالالالة  وإالالالالالالو ة  سالالالالالالبقا  لتالالالالالال  ير العالالالالالالرا   الالالالالال  خالالالالالالسة زر  

الالالالالالال وا   ا رهالالالالالالابيي  لالالالالالالي ال نطقالالالالالالة الغربيالالالالالالة وزر   وا الالالالالال   الالالالالال  نالالالالالالو  هخالالالالالالر ) وا الالالالالال  ال خالالالالالال را ( لالالالالالالي 

مت الالالالالالة  الالالالالال  الالالالالالال اخة  لالقإالالالالالالية لا  أبعالالالالالالا  تف ريالالالالالالة و تقتمالالالالالالر  لالالالالالالى تحقيالالالالالالف الالالالالالالربل لقالالالالالالط ال يم المنالالالالالالو  لتحطالالالالالال

إ  الحالالالالالالة هالالالالالالو تمنيالالالالالال   نامالالالالالالر تختالالالالالالر  هالالالالالالل  العمالالالالالالابا  وتتعا الالالالالالة  ع الالالالالالا ب الالالالالالكة ” و الالالالالال    نمالالالالالالي   لالالالالالالى “.

”     الالالالاليرة الالالالالالى ”  با الالالالالر الالالالالالى حالالالالالي  التومالالالالالة  لالالالالالى الالالالالالرؤو  الكبيالالالالالرة التالالالالالي تاُلالالالال خة هالالالالالل  السالالالالال وم الالالالالالى البلالالالالال  

لالالالالالي  كالحالالالالالة ال خالالالالال را  ن الالالالالاط ا ميالالالالال   لكن الالالالالا بحامالالالالالة الالالالالالى بنالالالالالى تحتيالالالالالة  الالالالال  سالالالالالمو    الالالالالة ل تقا  الكالالالالالوا ر ا

أه يالالالالالالالالة تتالالالالالالالالالر م الالالالالالالالو   ؤسسالالالالالالالالا  ” وأكالالالالالالالال   “.و ست الالالالالالالالايا  وتخميمالالالالالالالالا   اليالالالالالالالالة ت كالالالالالالالالن م ا اء   الالالالالالالالا  م 

    الالالالالالي ة بالالالالالالالخطوة ” ال ولالالالالالالة و لالالالالالالى رأسالالالالالال ا السالالالالالاللطة الت الالالالالالريعية لالالالالالالي إسالالالالالالنا   وام الالالالالالة مالالالالالالرائم ال خالالالالالال را  

ي   ملالالالالالال  النالالالالالالوا   الالالالالال  خالالالالالالسة قيا الالالالالاله باستإالالالالالالالة ال عنيالالالالالالي  ب كالحالالالالالالة ة لالالالالالالرئاألو الميالالالالالال ة  الالالالالال  قبالالالالالالة النائالالالالالال 

 مرائم ال خ را  .

 خ ا   الكات ي غير  ؤهة   ارة   رسةالنائ  باسم 

رأد النائالالالالالالال  ال سالالالالالالالتقة باسالالالالالالالم خ الالالالالالالا   السالالالالالالالب   أ  رئالالالالالالالي  الالالالالالالالوزراء ال نت يالالالالالالالة و يتالالالالالالاله  ة/ال علو الالالالالالالوكالالالالالالالالة 

  إ الالالالالس“إ   وقالالالالالاة خ الالالالالا .”  ارة   رسالالالالالة“ى  مالالالالالطاى الكالالالالالات ي   يمالالالالاللل للحكالالالالالم بالالالالالة أنالالالالاله غيالالالالالر  ؤهالالالالالة حتالالالالال

الحكو الالالالالالالة الحاليالالالالالالالة  الالالالالالال   قتالالالالالالالة ال سالالالالالالالؤوة العسالالالالالالالكري لعمالالالالالالالابا   ا الالالالالالال  ا مرا يالالالالالالالة لالالالالالالالي مالالالالالالالحراء الرطبالالالالالالالة  

ال الالالالالالالال  و ابالالالالالالالالو  لوكالالالالالالالالة   الالالالالالالالرتي  بعالالالالالالالالا ي   ختلاالالالالالالالالي  هالالالالالالالالو  مالالالالالالالالر  تزييالالالالالالالال  إ س الالالالالالالالي وتل يالالالالالالالالة لمالالالالالالالالورت ا 

 لالالالالالالالى ال سالالالالالالالتود األ نالالالالالالالي الحكو الالالالالالالة الحاليالالالالالالالة لارغالالالالالالالة ولالالالالالالالي  لالالالالالالال ي ا اي انمالالالالالالالازا  “وأإالالالالالالالا   أ  .”ال  الالالالالالالوهة

الكالالالالالات ي غيالالالالالر  ؤهالالالالالة   ارة “    الالالالاليرا إلالالالالالى أ  ”القمالالالالالص ا  س يالالالالالة  الالالالال  امالالالالالة التسالالالالالويف لنراهالالالالالا تلمالالالالالا إلالالالالالى

الالالالالالال لية  لالالالالالالى أن الالالالالالا حكو الالالالالالة  السالالالالالالة ولالالالالالالي  لالالالالالال ي ا “وأوإالالالالالالل النائالالالالالال  ال سالالالالالالتقة  أ  .”  رسالالالالالالة وليسالالالالالال   ولالالالالالالة

 .”لعراقياي انمازا  لللر تحاوة خلف األكالي     امة تحسي  مورت ا إ ام ال ع  ا
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 نائب

 

 

يخاطب محكمة تحقيق النزاهة بشأن فساد في مديرية مرور النجف   

 نائ  يخاط   حك ة تحقيف النزاهة ب ب  لسا  لي   يرية  رور النم 

خاطالالالالالالال  النائالالالالالالال  هالالالالالالالا ي حسالالالالالالال  السالالالالالالالس ي   حك الالالالالالالة تحقيالالالالالالالف النزاهالالالالالالالة لالالالالالالالي  حالتالالالالالالالة النمالالالالالالال   ايالالالالالالالر  نيالالالالالالالوز/

 .ة  رور النم ا  ر   ب ب  لسا  وه ر لل اة العام لي   يري

وتإالالالالالال ن  الو يقالالالالالالة التالالالالالالي حمالالالالالالل   لي الالالالالالا وكالالالالالالالة ايالالالالالالر  نيالالالالالالوز   خاطبالالالالالالة النائالالالالالال  هالالالالالالا ي حسالالالالالال  السالالالالالالس ي  

النمالالالالال  ا  الالالالالر   ب الالالالب  لسالالالالالا  وهالالالالال ر لل الالالالالاة العالالالالام لالالالالالي  ع الالالالالة تسالالالالالمية  ل حك الالالالة تحقيالالالالالف النزاهالالالالالة لالالالالي  حالتالالالالالة

 .ال ركبا  لي   يرية  رور النم   وك ا هو  امة لي الو يقة ال رلقة

زار  وقالالالالالالة الاحالالالالالالص والنقالالالالالالة “ر مالالالالالالاحته ال خمالالالالالالية  لالالالالالالى ليسالالالالالالبور انالالالالالاله لالالالالالالي  ن الالالالالالور  بالالالالالال وقالالالالالالاة السالالالالالالس ي

سالالالالالالب  لالالالالالالالرر الرسالالالالالالوم ومبايالالالالالالالة زيارتالالالالالاله مالالالالالالالاء  ب“   ؤكالالالالالالال ا ا  ”وامالالالالالالراء العقالالالالالالالو  ب  يريالالالالالالة  الالالالالالالرور النمالالالالالال 

 .”ا  واة خسلا للقانو  ولومو    اكة و  كاود    قبة ال واطني 

 

 

 ا نتقار  او نتار يحلر    سياسة  ال  م   ا  موا  البو ني نائ ال

أكالالالالالال   إالالالالالالو  ملالالالالالال  النالالالالالالوا   مالالالالالالوا  البالالالالالالو ني  اليالالالالالالوم السالالالالالالب   أ  التعويالالالالالالة  لالالالالالالى نتريالالالالالالة  السالالالالالالو رية نيالالالالالالوز/

 ."  ر ا مابة   هو مزء    سياسة ال  م  لي ا أ ار إلى أ   التنازة لبعإنا لي   عيبا  

 لالالالالالى  مالالالالالابة  واللعالالالالال ى نتريالالالالالة  الالالالالر ا وقالالالالالاة البالالالالالو ني لالالالالالي بيالالالالالا    رسالالالالالاله الالالالالالى  قالالالالالسء القالالالالالوم  التعويالالالالالة  لالالالالال

 ." ا الالالالالالة الوقالالالالالال   هالالالالالالو مالالالالالالزء  الالالالالال  سياسالالالالالالة ال الالالالالال م ولالالالالالالي  البنالالالالالالاء  التعمالالالالالال  والتز الالالالالال  لالالالالالالي  بابالالالالالالا  لل الالالالالالما ة

 

 ."وأإا    لي   عيبا  أ  نتنازة لبعإنا  أ ا نتقار  او نتار   ليت ت    لنا وتإع   وكتنا
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الية ب ب  سعر  خي   التيار ناقر ناسه لي  ورة البرل ا  السابقة والحالنائ   ائر 

 ال و ر

نائالالالالال   الالالالالائر  خيالالالالال   السالالالالالب   أ   نالالالالالة سالالالالالار وزيالالالالالر ال اليالالالالالة  لالالالالالي  الالالالالسوي يمالالالالال  أ  أكالالالالال  ال ال علو الالالالالة / وكالالالالالالة

يكالالالالو  مالالالالا ر  الالالال  القإالالالالاء ولالالالالي   الالالال  م الالالالا  سياسالالالالية   بينالالالالا  أ  التيالالالالار المالالالال ري لالالالالم يكالالالال   الالالالة خاالالالالر سالالالالعر 

 .ال و ر لي  ورته السابقة و ا يح   اليوم تناقر كبيرة

ية كانالالالالالال  غيالالالالالالر  ا  الالالالالالة لخاالالالالالالر سالالالالالالعر الالالالالالال و ر لالالالالالالي ب ايالالالالالالة الكتلالالالالالالة المالالالالالال ر“  إ  ي تمالالالالالالريل وقالالالالالالاة  خيالالالالالال  لالالالالالال

األ الالالالالر واسالالالالالت  اء وزيالالالالالر ال اليالالالالالة وا هت الالالالالام بخاالالالالالر سالالالالالعر الالالالالال و ر لالالالالالي هالالالالالل  الاتالالالالالرة يإالالالالالة  س الالالالالا  اسالالالالالتا ام 

 .”كبيرة  لى التيار الم ري

” ياسالالالالالاليخطالالالالالا  التيالالالالالار المالالالالال ري لالالالالالي الوقالالالالال  الحالالالالالالي بخمالالالالالوص سالالالالالعر الالالالالال و ر هالالالالالو خطالالالالالا  س“وأإالالالالالا  أ  

 .”لية  خص   ني وخبير  الي بغر النتر    رلة سعر ال و روزير ال ا“ وإحا  أ  

حالالالالالاكم الزا لالالالالالي هالالالالالو  الالالالال  أ طالالالالالى قالالالالالرار اسالالالالالتموا   لالالالالالي  الالالالالسوي وهالالالالالو قالالالالالرار ت الالالالالريعي و  “وأ الالالالالار إلالالالالالى أ  

 .”يحف له أ  يتخل هكلا قرار  و  اللموء إلى البرل ا  ببك له

ف م أ  رلالالالالالر   الالالالالوة وزيالالالالالر الزيالالالالالا ي قالالالالال  أكالالالالال  ملالالالالالي وقالالالالال  سالالالالالابوكالالالالالا  النائالالالالال   الالالالال  ا طالالالالالار التنسالالالالاليقي  ح الالالالال  

ال اليالالالالالالة  لالالالالالالي  الالالالالالسوي ا الالالالالالام النائالالالالالال  األوة لالالالالالالرئي   ملالالالالالال  النالالالالالالوا   سالالالالالالتوري با تبالالالالالالار الحكو الالالالالالة والالالالالالالوزراء 

 . سؤولي  ا ام  مل  النوا  ولي  ا ام األ خاص
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  وام ة التح يا أه ية التكات  ل رئي  الم  ورية يؤك 

أكالالالالالال  رئالالالالالالي  الم  وريالالالالالالة بالالالالالالرهم مالالالالالالالل اليالالالالالالوم السالالالالالالب   أه يالالالالالالة التكالالالالالالات  ل وام الالالالالالة  /وكالالالالالالالة األنبالالالالالالاء العراقيالالالالالالة

 التح يا .

)وا (   لالالالالالي الالالالالاللكرد السالالالالالنوية  ست الالالالال ا  هيالالالالاله اللالالالالاله العت الالالالالى وقالالالالالاة مالالالالالالل لالالالالالي تغريالالالالال ة لالالالالاله اطلعالالالالال   لي الالالالالا 

ي   نسالالالالالالتلكر ال الالالالالالف ر النبيلالالالالالالة التالالالالالالي  ( ونمليالالالالالاله المليلالالالالالالالسالالالالالالي   ح الالالالالال   ح الالالالالال  مالالالالالالا   المالالالالالال ر )قالالالالالال   اللالالالالالاله سالالالالالالر

مسالالالالالال ت ا  سالالالالالاليرته لالالالالالالي  قار الالالالالالة ا سالالالالالالتب ا  وإ الالالالالالسء  بالالالالالال أ الحريالالالالالالة  وهالالالالالالي  ناسالالالالالالبة تاريخيالالالالالالة للتبكيالالالالالال   لالالالالالالى 

 أه ية التكات  ل وام ة التح يا  المسي ة التي يوام  ا العراقيو  .

 

 

   الم ر قا  انتااإة قوة الحف  ن  سلطا  مائرلسي  ال  يالكات ي  ا

 

أكالالالالال  رئالالالالالي   ملالالالالال  الالالالالالوزراء  مالالالالالطاى الكالالالالالات ي  اليالالالالالوم السالالالالالب   أ  السالالالالالي  ال الالالالال ي   /وكالالالالالالة ا نبالالالالالاء العراقيالالالالالة

 .المالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ر قالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا  انتااإالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة قالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالوة الحالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالف  نالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال  سالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاللطا  مالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالائر

  مالالالالالا   المالالالالال ر )قالالالالال ( )وا (   قالالالالالا  السالالالالالي  ال الالالالال ي   ح الالالالال   ح الالالالالوقالالالالالاة الكالالالالالات ي لالالالالالي تغريالالالالال ة لالالالالاله تابعت الالالالالا 

ى ا ئ الالالالالالة ا ط الالالالالالار  اسالالالالالالترخص الحيالالالالالالاة ازاء الطغيالالالالالالا  ف  نالالالالالال  سالالالالالاللطا  مالالالالالالائر و لالالالالالالى خطالالالالالالانتااإالالالالالالة قالالالالالالوة الحالالالالالال

 ."لكالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا   الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاللي  مالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال قوا  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا  اهالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال وا اللالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاله  ليالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاله

 ."وأإا   سسم  لى لكرا  الخال ة لي رك     ائنا ا حرار
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 ة ال نطقةمية  العرا  يسعى لتبسي  حوارا  إقلي ية  با رة تم ة  والخاروزير 

أكالالالالالال  وزيالالالالالالر الخارميالالالالالالة  لالالالالالالؤا  حسالالالالالالي   اليالالالالالالوم السالالالالالالب   أ  العالالالالالالرا  يسالالالالالالعى لتبسالالالالالالي   /وكالالالالالالالة األنبالالالالالالاء العراقيالالالالالالة

 .حالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالوارا  إقلي يالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة  با الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالرة تم الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة  وة ال نطقالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة

)وا (  إ   وزيالالالالالالالر الخارمي الالالالالالالة تالالالالالالاله وقالالالالالالالاة ال تحالالالالالالال   باسالالالالالالالم وزارة الخارميالالالالالالالة  أح الالالالالالال  المالالالالالالالحا   لالالالالالالالي بيالالالالالالالا  تلق

نالالالالالّي حسالالالالالي  أ يالالالالالر  بالالالالال الل يا   لالالالالالى هالالالالالا    الالالالالؤت ر  يالالالالالونر ل  الالالالال  ب ورتالالالالاله لالالالالالؤا  حسالالالالالي   التقالالالالالى نتيالالالالالر  ا يرا

وأإالالالالالالا  المالالالالالالحا   أ   المالالالالالالانبي  بح الالالالالالا العسقالالالالالالا  ال ت يالالالالالالزة .ال نعقالالالالالال  لالالالالالالي   ينالالالالالالة  يالالالالالالونر األل انيّالالالالالالة 18الالالالالالالك

تَرر  واسالالالالالالالالالتعرار أهالالالالالالالالالم التطالالالالالالالالالورا  ا قلي ي الالالالالالالالالة بالالالالالالالالالي  البلالالالالالالالالال ي  المالالالالالالالالالاري   وال لاالالالالالالالالالا  لا  ا هت الالالالالالالالالام الُ  الالالالالالالالال

م التطالالالالالالر  إلالالالالالالى ال ااوإالالالالالالا  الماريالالالالالالة حاليالالالالالالا  لالالالالالالي   ينالالالالالالة ليينالالالالالالا حالالالالالالوة البرنالالالالالالا   النالالالالالالووّي وال ولي الالالالالالة  ك الالالالالالا تالالالالالال

 ."ا يرانالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالّي  والُمُ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالو  ال بلو اسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاليّة  نماح الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا

ي يّالالالالالة ونقالالالالالة المالالالالالحا    الالالالال  وزيالالالالالر الخارميالالالالالة  لالالالالالؤا  حسالالالالالي   تبكيالالالالال     سالالالالالا ي العالالالالالرا  لتبسالالالالالي  حالالالالالوارا  إقل

أوامالالالالالالر المالالالالالال اقة والالالالالالالو  بين الالالالالالا   ُ  الالالالالال  ا   با الالالالالالرة تم الالالالالالة  وة ال نطقالالالالالالة  وتقريالالالالالال  وم الالالالالالا  النتالالالالالالر وتعزيالالالالالالز 

 لالالالالالالالى  اناتالالالالالالالاا العالالالالالالالرا   لالالالالالالالى كالالالالالالالالة الالالالالالالالال وة ا قلي يّالالالالالالالة  والتعالالالالالالالاو   ع الالالالالالالا لتحقيالالالالالالالف ا سالالالالالالالتقرار والتن يالالالالالالالالة 

 الالالالالالال  مانبالالالالالالاله  أ الالالالالالالا  وزيالالالالالالالر الخارمي الالالالالالالة ا يرانالالالالالالالّي  حسالالالالالالالي   بالالالالالالال الل يا   بالالالالالالالك ت يز العسقالالالالالالالا  بالالالالالالالي  ."لل نطقالالالالالالالة

 ."ي الالالالالالالالة وال يني الالالالالالالالة والمغرالي الالالالالالالالة التالالالالالالالالي تالالالالالالالالربط البلالالالالالالالال ي العالالالالالالالالرا  وإيالالالالالالالالرا     تطرقالالالالالالالالا  إلالالالالالالالالى  الالالالالالالالالروابط التاريخ

 و  الالالالالالال   بالالالالالالال الل يا     ور العالالالالالالالرا  ال حالالالالالالالورّي لالالالالالالالي تقريالالالالالالال  وم الالالالالالالا  النتالالالالالالالر بالالالالالالالي   وة ال نطقالالالالالالالة  و سالالالالالالالا يه

 ."ال ست رة لخلف الحوارا  ا قلي ي ة

 

 ال الكي يناي ومو  أي اتاا  سابف خسة سلطته  ة ا قليم ب ب  ال ل  الناطي

ناالالالالالالى رئالالالالالالي  الالالالالالالوزراء األسالالالالالالبف نالالالالالالوري ال الالالالالالالكي  السالالالالالالب   ومالالالالالالو  أي اتاالالالالالالا  سالالالالالالابف خالالالالالالسة  أل علو الالالالالالة/وكالالالالالالالة 

ولكالالالالالالر ال كتالالالالالال  ا  س الالالالالالي .الالالالالالالناطلتالالالالالالرة توليالالالالالاله السالالالالالاللطة  الالالالالالة ا قلالالالالالاليم ب الالالالالالب  ال لالالالالالال  الناطالالالالالالي وإتاحالالالالالالة تمالالالالالال ير 

ي  بعالالالالالر  واقالالالالالة التوامالالالالالة ا مت الالالالالا ي تناولالالالالال   قطالالالالالة لالالالالال يو لحالالالالال ي   متالالالالالزأ للالالالالالرئ“  ا  لل الالالالالالكي لالالالالالي بيالالالالالا  

الراحالالالالالة مالالالالالسة طالبالالالالالاني ي الالالالالير ليالالالالاله الالالالالالى ومالالالالالو  اتاالالالالالا  ابالالالالالرم بالالالالالي  حكو الالالالالة نالالالالالوري ال الالالالالالكي وحكو الالالالالة اقلالالالالاليم 

ال الالالالالركا   سالالالالالتخراج الالالالالالناط وتمالالالالال ير   كر سالالالالالتا   وب ومالالالالال  هالالالالاللا ا تاالالالالالا  يتالالالالاليل لحكو الالالالالة ا قلالالالالاليم التعاقالالالالال   الالالالالة

ر  الالالالاي   الالالال  ب عالالالالزة  الالالال  الحكو الالالالة ا تحا يالالالالة لالالالالي حالالالالاة لالالالالم يقالالالالر قالالالالانو  الالالالالناط والغالالالالاز لالالالالي البرل الالالالا  حتالالالالى  الالالال 

واكالالالال  ال كتالالالالال   الالالال م ومالالالالو  اي اتاالالالالالا  بالالالالي  الحكو الالالالالة ا تحا يالالالالة انالالالاللار وحكو الالالالالة ا قلالالالاليم  و الالالالالا .“ ٧٠٠٢ الالالالام 

 يالالالالالا  ال تحالالالالال ة وقت الالالالالا زل الالالالالاي خليالالالالالة زا  للخالالالالالروج ا لالالالالالى بالالالالاله الالالالالالرئي  الراحالالالالالة هالالالالالو  قتالالالالالرا تقالالالالال م بالالالالاله سالالالالالاير الو

ا قالالالالالانو  يخإالالالالالة لالالالالاله  الالالالال  ا ز الالالالالة لالالالالالي للالالالالالر الوقالالالالال  وتالالالالالم رلالالالالالر ال قتالالالالالرا    ا قلالالالالاليم مالالالالالزء  الالالالال   ولالالالالالة لالالالالال ي 

 .الم ية ولي     حف طر   خالاته
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 تحال   زم يطال  الكات ي بالت خة  نقال ا   ال واطني  األبرياء لي  كحوة

ال   الالالالالالالزم  النائالالالالالالال    نالالالالالالالى السالالالالالالالا رائي  رئالالالالالالالي  الالالالالالالالوزراء  مالالالالالالالطاى طالالالالالالالال  رئالالالالالالالي  تحالالالالالالال  ملالالالالالالالة الاإالالالالالالالائية/

 . كحالالالالالالالالالالالالالالالالالالوةالكالالالالالالالالالالالالالالالالالالات ي بالتالالالالالالالالالالالالالالالالالال خة العامالالالالالالالالالالالالالالالالالالة  نقالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ا   ال الالالالالالالالالالالالالالالالالالواطني  األبريالالالالالالالالالالالالالالالالالالاء لالالالالالالالالالالالالالالالالالالي 

وقالالالالالالاة السالالالالالالا رائي لالالالالالالي تغريالالالالالال ة لالالالالالاله  اننالالالالالالا  نطالالالالالالال  السالالالالالالي  رئالالالالالالي  الالالالالالالوزراء بالتالالالالالال خة العامالالالالالالة  نقالالالالالالال ا   

  تالالالالالم إخسؤهالالالالالم  الالالالال  قبالالالالالة القالالالالالوا  ا  نيالالالالالة ال الالالالالواطني  األبريالالالالالاء لالالالالالي  كحالالالالالوة ب حالتالالالالالة مالالالالالسا الالالالالال ي   الالالالال  الالالالالاللي

 ."أ نالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاء قيا  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا بع ليالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا   سحقالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة للالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالوة  ا الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال 

بالالالالالة وزارة ال مالالالالالرة ري  الالالالالا تالالالالالتم إ الالالالالا ت م إلالالالالالى  نالالالالالازل م لالالالالالور انت الالالالالاء وأإالالالالالا   وإالالالالالرورة إغالالالالالا ت م  ؤقتالالالالالا   الالالالال  ق

 ."الع ليا 

 

 

 

 خبير قانوني    يحف للبرل ا   نة سار ال سؤولي 

انوني  لالالالالالالي الت ي الالالالالالي م السالالالالالالب  م انالالالالالاله لالالالالالالي   الالالالالال  حالالالالالالف  ملالالالالالال  النالالالالالالوا  الخبيالالالالالالر القالالالالالالاكالالالالالال   ة/ال علو الالالالالالوكالالالالالالالة 

 .امالالالالالالالال ار قالالالالالالالالرار ب نالالالالالالالالة السالالالالالالالالار لل سالالالالالالالالؤولي     الالالالالالالاليرا الالالالالالالالالى أ  هالالالالالالالاللا األ الالالالالالالالر  الالالالالالالال  اختمالالالالالالالالاص القإالالالالالالالالاء

امالالالالال ار  نالالالالالة السالالالالالار لل سالالالالالؤولي  وال الالالالالواطني  هالالالالالو  الالالالال  اختمالالالالالاص القإالالالالالاء “إ  وقالالالالالاة الت ي الالالالالي لالالالالالي تمالالالالالريل 

 .”قالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالرارا  البرل الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا  امالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ار   الالالالالالالالالالالالالالالالالالالة هكالالالالالالالالالالالالالالالالالالاللا و ي كالالالالالالالالالالالالالالالالالالال   ي م الالالالالالالالالالالالالالالالالالاله و ن الالالالالالالالالالالالالالالالالالالا

 ملالالالالالال  النالالالالالالوا  ي كنالالالالالاله  ااتحالالالالالالة  حك الالالالالالة التحقيالالالالالالف او  حك الالالالالالة البالالالالالال اءة بطلالالالالالال  امالالالالالال ار قالالالالالالرار “وأإالالالالالالا  ا  

 .”ب نالالالالالالالالالة السالالالالالالالالالار للالالالالالالالالالوزير او أي  سالالالالالالالالالؤوة  ليالالالالالالالالاله  الالالالالالالالالب ا  لسالالالالالالالالالا  ب الالالالالالالالالرط ا  يكالالالالالالالالالو   قترنالالالالالالالالالا با  لالالالالالالالالالة

ب   أنالالالالاله سالالالالاليتم امالالالالال ار كتالالالالالا  وكالالالالالا  النائالالالالال  األوة لالالالالالرئي   ملالالالالال  النالالالالالوا  حالالالالالاكم الزا لالالالالالي ا لالالالالال   اليالالالالالوم السالالالالال

  . نة سار بحف وزير ال الية   ح س وزارة ال اخلية وم از ال خابرا   سؤولية سار 
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  سرور بارزاني و يقاتي يبح ا  م و  ت كية الحكو ة العراقية و سقا  لبنا  وكور ستا 

بحالالالالالال  رئالالالالالالي  حكو الالالالالالة إقلالالالالالاليم كور سالالالالالالتا   سالالالالالالرور بالالالالالالارزاني ورئالالالالالالي  الالالالالالالوزراء اللبنالالالالالالاني نميالالالالالال    الالالالالالاف نيالالالالالالوز/

 .قية الم ي ةيوم السب   الم و  الرا ية لت كية الحكو ة العرا  يقاتي 

مالالالالالالاء للالالالالالالر خالالالالالالسة لقالالالالالالاء م الالالالالالة بالالالالالالارزاني و يقالالالالالالاتي  لالالالالالالى هالالالالالالا    الالالالالالؤت ر  يالالالالالالونير ل  الالالالالال  بحسالالالالالال  بيالالالالالالا  ور  

 .لوكالة  اف نيوز

ومالالالالالالرد لالالالالالالي ا مت الالالالالالا    التباحالالالالالال  حالالالالالالوة هخالالالالالالر التطالالالالالالورا  وال سالالالالالالتم ا  لالالالالالالي العالالالالالالرا  وال نطقالالالالالالة والم الالالالالالو  

سقالالالالالالالا  بالالالالالالالي  لبنالالالالالالالا  وإقلالالالالالالالاليم حكو الالالالالالالة العراقيالالالالالالالة الم يالالالالالالال ة  با إالالالالالالالالة إلالالالالالالالى  ناق الالالالالالالة العالرا يالالالالالالالة لت الالالالالالالكية ال

 ."كور ستا 

 .وتم التبكي   لى إرورة تعزيز العسقا  بي  المانبي 

وومالالالالالالة رئالالالالالالي  اقلالالالالالاليم كور سالالالالالالتا  نيميرلالالالالالالا  بالالالالالالارزاني وكالالالالالالللر رئالالالالالالي  حكو الالالالالالة ا قلالالالالالاليم اوة أ الالالالالال  الخ الالالالالالي  

 . باط الماري 11لغاية  08أ  اله     إلى أل انيا لل  اركة لي ال ؤت ر اللي تست ر

 

 السعو ية  نرغ  بت ك  العرا     استعا ة  ور  كبح  أ   ة ا ستقرار بال نطقة

 ب الالالالالر وزيالالالالالر الخارميالالالالالة السالالالالالعو ي  ليمالالالالالة بالالالالال  لرحالالالالالا   اليالالالالالوم الم عالالالالالة   الالالالال  رغبالالالالالة بالالالالالس     ملالالالالالة الاإالالالالالائية/

 .ال نطقالالالالالالالالالالالالالة  أ  الالالالالالالالالالالالال ة ا سالالالالالالالالالالالالالتقرار لالالالالالالالالالالالالالي بالالالالالالالالالالالالالت ك  العالالالالالالالالالالالالالرا   الالالالالالالالالالالالال  اسالالالالالالالالالالالالالتعا ة  ور  ليكالالالالالالالالالالالالالو  أحالالالالالالالالالالالالال

 

مالالالالالالاء للالالالالالالر خالالالالالالسة أمت الالالالالالا  م الالالالالالة رئالالالالالالي  إقلالالالالالاليم كر سالالالالالالتا   نيميرلالالالالالالا  بالالالالالالارزاني   سالالالالالالاء اليالالالالالالوم لالالالالالالي  الالالالالالؤت ر 

 . يالالالالالالونير األ نالالالالالالي   الالالالالالة األ يالالالالالالر ليمالالالالالالة بالالالالالال  لرحالالالالالالا  هة سالالالالالالعو  وزيالالالالالالر خارميالالالالالالة ال  لكالالالالالالة العربيالالالالالالة السالالالالالالعو ية

 

ة للعالالالالالرا   وبحسالالالالال  بيالالالالالا  مالالالالالا ر  الالالالال  رئاسالالالالالة إقلالالالالاليم كر سالالالالالتا   لقالالالالال  بُح الالالالال  خالالالالالسة ا مت الالالالالا  األوإالالالالالا  الراهنالالالالال

 .حيالالالالالالالالالالال  أكالالالالالالالالالالال  وزيالالالالالالالالالالالر الخارميالالالالالالالالالالالة السالالالالالالالالالالالعو ي أ  بالالالالالالالالالالالس   تنتالالالالالالالالالالالر بعالالالالالالالالالالالي  ا هت الالالالالالالالالالالام إلالالالالالالالالالالالى العالالالالالالالالالالالرا 

 

وأبالالالالالال د الالالالالالالوزير السالالالالالالعو ي اهت الالالالالالام ورغبالالالالالالة ال  لكالالالالالالة العربيالالالالالالة السالالالالالالعو ية بالالالالالالب  يالالالالالالت ك  العالالالالالالرا   الالالالالال  اسالالالالالالتعا ة 

 . ور  ويمبل أح  أ   ة ا ستقرار لي ال نطقة
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  يالى الكتلة الم رية تس ي    س سياسيا  ن ا لي

  تسالالالالال ية النائالالالالال  برهالالالالالا  ال ع الالالالالوري   الالالالال س  ن الالالالالا ا لنالالالالال  الكتلالالالالالة المالالالالال رية اليالالالالالوم السالالالالالب    الالالالال ايالالالالالر  نيالالالالالوز/

 .لي  حالتة  يالى

 

 

 هة يحسم ال ي قراطي الكر ستاني سبا  رئاسة العرا  أ ام ا تحا  الوطني؟

زيبالالالالالالالاري  الالالالالالال   بعالالالالالالال  إبعالالالالالالالا  القإالالالالالالالاء العراقالالالالالالالي القيالالالالالالالا ي بالالالالالالالال ي قراطي الكر سالالالالالالالتاني هو الالالالالالاليار المزيالالالالالالالرة نالالالالالالال /

الحالالالالالز  ريبالالالالالر أح الالالالال   الالالالال    الالالالاليرة البالالالالالارزاني  يُقابلالالالالاله ت ّسالالالالالر ا تحالالالالالا  ال نالسالالالالالة  لالالالالالى رئاسالالالالالة العالالالالالرا   ر الالالالالل 

 .الوطني بتر يل الرئي  الحالي برهم مالل

 خالالالالالالة الخالالالالالالس  بالالالالالالي  الحالالالالالالزبي  الكالالالالالالر يي  الرئيسالالالالالاليي  بالالالالالالالعرا   رحلالالالالالالة  تق  الالالالالالة  لالالالالالالي تالالالالالالة إمالالالالالالرار الحالالالالالالز  

ا   ية  الالالالالال    الالالالالاليرة البالالالالالالارزاني ل الالالالالالغة  نمالالالالالال  رئالالالالالالي  العالالالالالالرالالالالالالال ي قراطي الكر سالالالالالالتاني  لالالالالالالى تر الالالالالاليل  خمالالالالالال

لالالالالالي حالالالالالي  يطالالالالالال  نتيالالالالالر   ا تحالالالالالا  الالالالالالوطني  ببقالالالالالاء ال نمالالالالال   الالالالال  حمالالالالالته  مالالالالالاء للالالالالالر بعالالالالال  قالالالالالرار  حك الالالالالة 

 ."ا تحا  العليا ب بعا  هو يار زيباري  ر ل  ال ي قراطي

أح الالالالال  البالالالالالارزاني  وبعالالالالال  إبعالالالالالا  زيبالالالالالاري   لالالالالالة  الالالالالال ي قراطي  ب ر الالالالالل هخالالالالالر وهالالالالالو وزيالالالالالر  اخليالالالالالة ا قلالالالالاليم ريبالالالالالر 

 .وطني  بتر يل الرئي  الحالي برهم مالل ل غة ال نم  لو ية  انيةيُقابله ت ّسر  ا تحا  ال

والالالالالالاللي يح الالالالالالة رتبالالالالالالة لالالالالالالواء ب نامالالالالالال     الالالالالالة وحساسالالالالالالة خالالالالالالسة العقالالالالالال ي   0968وحتالالالالالالي ريبالالالالالالر ال ولالالالالالالو   الالالالالالام 

رة التنسالالالالالاليف األ نالالالالالالي األخالالالالالالري   اخالالالالالالة األم الالالالالالزة األ نيالالالالالالة وا سالالالالالالتخباراتية التابعالالالالالالة لحزبالالالالالاله   ن الالالالالالا رئالالالالالالي   ائالالالالالال

  و الالالالالالال ير تحليالالالالالالالة األخبالالالالالالالار بوكالالالالالالالالة ح ايالالالالالالالة األ الالالالالالال  بالالالالالالالا قليم 1101تا   نالالالالالالالل ال  الالالالالالالترر ب ملالالالالالالال  أ الالالالالالال  كر سالالالالالالال

 ( و الالالالالالال ير  كالحالالالالالالالة ا مالالالالالالالرام ال الالالالالالالنتم بقسالالالالالالالم الالالالالالالال لا  التالالالالالالالابة ل ؤسسالالالالالالالة ح ايالالالالالالالة األ الالالالالالال 1111-1101)

(2000-2005). 
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 ا   لى كركورالمي  العراقى يعل  الع ور  لى  قرا  و بوا  ناساة تابعة ل 

أ لالالالالال  النالالالالالاطف باسالالالالالم القائالالالالال  العالالالالالام للقالالالالالوا  ال سالالالالاللحة العراقيالالالالالة اللالالالالالواء يحيالالالالالى رسالالالالالوة  اليالالالالالوم  وم السالالالالالابة/اليالالالالال

 .وا د ال اد ب حالتة كركور السب   الع ور  لى  قرا  لتنتيم  ا   ا رهابى لى

 الالالالالاد  إ  قالالالالالوا  أ نيالالالالالة   الالالالالتركة  الالالالالر   لالالالالالي تنايالالالالالل   ليالالالالالة تاتالالالالالي  لالالالالالي وا د الوقالالالالالاة رسالالالالالوة ك لالالالالالي بيالالالالالا  

 .نت   ن ا الع ور  لى  قرا  و بوا  ناساة تابعة لعنامر التنتيم ا رهابى

 . ة    قبة القوا  ال ختمةوأ ار إلى أنه تم  عالمة ال وا  ال تامر

كيلالالالالالالالو ترا منالالالالالالالوبي  111أ الالالالالالالخاص لالالالالالالالي انامالالالالالالالار ب حالتالالالالالالالة البمالالالالالالالرة الواقعالالالالالالالة  لالالالالالالالى بعالالالالالالال   1يالالالالالالاللكرأ   قتالالالالالالالة 

نالالالالالي ك لالالالالالي تمالالالالالريل خالالالالالاص لقنالالالالالاة )السالالالالالو رية نيالالالالالوز( ا خباريالالالالالة العامالالالالال ة العراقيالالالالالة بغالالالالال ا   وألالالالالالا   مالالالالال ر أ 

أ الالالالالخاص  1 الالالالالا أسالالالالالار  الالالالال   قتالالالالالة  العراقيالالالالالة  بالالالالالب    خلاالالالالالا حربيالالالالالا انامالالالالالر لالالالالالي   ينالالالالالة الزبيالالالالالر ب حالتالالالالالة البمالالالالالرة

 ."بين م طاة

 

ولالالالالم ي الالالالر ال مالالالال ر األ نالالالالى العراقالالالالى ك الالالالاللد رلالالالالر الك الالالال   الالالال  اسالالالال ه ك إلالالالالى ال زيالالالال   الالالال  التاامالالالالية لالالالالي هالالالاللا 

 الالالالال  أك الالالالالر  وة العالالالالالالم تلو الالالالالا باأللغالالالالالام والقنابالالالالالة غيالالالالالر ال نامالالالالالرة  الالالالال  مالالالالالراء الحالالالالالالرو   المالالالالال    ويعالالالالال  العالالالالالرا 

 .0981ال تعاقبة التي خاإ ا  نل  ام 
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 القبر  لى قيا ي ب ا    نسف  ا يس ى بو يتي المنو  وكر ستا 

ل سالالالالاللحة  اللالالالالالواء يحيالالالالالى رسالالالالالوة  اليالالالالالوم طف باسالالالالالم القائالالالالال  العالالالالالام للقالالالالالوا  اأ لالالالالال  النالالالالالا /وكالالالالالالة األنبالالالالالاء العراقيالالالالالة

السالالالالالالالب   إلقالالالالالالالاء القالالالالالالالبر  لالالالالالالالى قيالالالالالالالا ي بالالالالالالال ا   يع الالالالالالالة  نسالالالالالالالقا   ا الالالالالالالا  بالالالالالالالي   الالالالالالالا يسالالالالالالال ى بالالالالالالالو يتي المنالالالالالالالو  

 .وكر سالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالتا 

ا لتومي الالالالالالا  القائالالالالالال  العالالالالالالام للقالالالالالالوا  الُ سالالالالالاللحة وقالالالالالالاة اللالالالالالالواء رسالالالالالالوة  لالالالالالالي بيالالالالالالا  تلقتالالالالالاله  )وا (  إنالالالالالاله  اسالالالالالالتنا  

لزيالالالالالالارة الُ   الالالالالالرة التالالالالالالي أمراهالالالالالالا رئالالالالالالي  م الالالالالالاز ُ كالحالالالالالالة ا رهالالالالالالا  الاريالالالالالالف األوة وبعالالالالالال  ا  مالالالالالالطاى الكالالالالالالات ي 

الالالالالالُرك   بالالالالال  الوهالالالالالا  السالالالالالا  ي إلالالالالالى أم الالالالالزة األ الالالالال  لالالالالالي اقلالالالالاليم ُكر سالالالالالتا  العالالالالالرا  مالالالالالرد الع الالالالالة  لالالالالالى تعزيالالالالالز 

التنسالالالالالالاليف الُ  الالالالالالالترر وتبالالالالالالالا ة ال علو الالالالالالالا  ال قيقالالالالالالالة بالالالالالالالي  اسالالالالالالالتخبارا  م الالالالالالالاز  كالحالالالالالالالة ا رهالالالالالالالا  واألم الالالالالالالزة 

 ."ا قلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاليمتية لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالي ا سالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالتخبارا

وأإالالالالالالالالا    حيالالالالالالالال  انطلقالالالالالالالال    ليالالالالالالالالا  ُ  الالالالالالالالتركة لُ سحقالالالالالالالالة ال طلالالالالالالالالوبي  وال الالالالالالالالاربي    الالالالالالالال  ينت الالالالالالالالو  لبقايالالالالالالالالا 

 مالالالالالالالابا   ا الالالالالالالك  ا رهابيالالالالالالالة وال سالالالالالالالملي  لالالالالالالالي قوا الالالالالالال  بيانالالالالالالالا  األم الالالالالالالزة األ نيالالالالالالالة والالالالالالالاللي  زور بعإالالالالالالال م 

 ."هويالالالالالالالالالالالالالالالالالالا  رسالالالالالالالالالالالالالالالالالال ية وغيالالالالالالالالالالالالالالالالالالر  الالالالالالالالالالالالالالالالالال  مل تالالالالالالالالالالالالالالالالالاله لل الالالالالالالالالالالالالالالالالالرو   الالالالالالالالالالالالالالالالالال  قبإالالالالالالالالالالالالالالالالالالة الع الالالالالالالالالالالالالالالالالالالة

إلقالالالالالاء القالالالالالبر  لالالالالالى القيالالالالالا ي لالالالالالي  مالالالالالابا   ا الالالالالك    ح الالالالال  وهبالالالالالي عا   الالالالال  وتالالالالالابة   وت كالالالالال  رمالنالالالالالا ال الالالالالم

لالالالالالالار  ال الالالالالالميري الُ كنالالالالالالى أبالالالالالالو أح الالالالالال   وهالالالالالالو ال نسالالالالالالف العالالالالالالام بالالالالالالي   الالالالالالا يسالالالالالال ى بو يالالالالالالة المنالالالالالالو  وو يالالالالالالة 

ُكر سالالالالالتا  لالالالالال د العمالالالالالابا  ا رهابيالالالالالة  بعالالالالال  أ  ت الالالالال    ليالالالالالة  راقبالالالالالة هالالالالاللا ا رهالالالالالابي  الالالالال  قبالالالالالة رمالنالالالالالا األبطالالالالالاة 

 ."ة ا رها  لي أربية بُ راقبة ا رهابيلُ كالحوُ معا  الُ  يرية العا ة 

 

  قتة ا رأة بترو  غا إة واحتماز ابن ا لي بغ ا 

ألالالالالالالا   مالالالالالال ر أ نالالالالالالي لالالالالالالي بغالالالالالال ا   يالالالالالالوم السالالالالالالب   ب قتالالالالالالة ا الالالالالالرأة لالالالالالالي تالالالالالالرو  غا إالالالالالالة  الالالالالالرقي   الالالالالالاف نيالالالالالالوز/

 .العام ة  لي ا قا   السلطا  األ نية باحتماز ابن ا للتحقيف  عه

أ   اخالالالالالالة  نزل الالالالالالا يالالالالالالوز  إ   ال الالالالالالرأة قتلالالالالالال  بعالالالالالال ة اطسقالالالالالالا  ناريالالالالالالة لالالالالالالي الالالالالالالروقالالالالالالاة ال مالالالالالال ر لوكالالالالالالالة  الالالالالالاف ن

بالالالالالالقر   الالالالال  ا ستك الالالالالالا  الناطيالالالالالة إالالالالال    نطقالالالالالة البلالالالالال يا   الالالالالرقي بغالالالالال ا   وتالالالالالم نقل الالالالالا  الالالالال  قبالالالالالة ابن الالالالالا الالالالالاللي 

 ."كا  خارج ال نزة حس  ا  ائه الى  ست اى ال  ي  الم ر

 ." عرلة  ا الا كا  له ملة بالمري ةوبي  ا   ال رطة قا   بالتحات  لى ابن ا والتحقيف  عه ل

 

 

 

https://www.ina.iq/149305--.html
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 هيئة ال نالل يتاق   نال ال ي  الح و ي ب يسا رئي  

اللالالالالالالواء   الالالالالالر  الالالالالال نا  الالالالالالالوائلي لالالالالالالي زيالالالالالالارة  اامئالالالالالالة لمالالالالالالر   ال نالالالالالالالل الح و يالالالالالالة تاقالالالالالال  رئالالالالالالي  هيئالالالالالالة ال سالالالالالالتقلة/

 اليوم السب   نال ال ي  الح و ي  ة ايرا .

لسطالالالالالالس   يالالالالالال انيا   لالالالالالالى ا سالالالالالالتع ا ا  األ نيالالالالالالة لح ايالالالالالالة ال ناالالالالالالل  وقالالالالالالال  ال يئالالالالالالة لالالالالالالي بيالالالالالالا  ا  الزيالالالالالالارة مالالالالالالاء 

التبالالالالالا ة التمالالالالالاري  بالالالالالر ال ناالالالالالل بالالالالال و  أي والطريالالالالالف الالالالالالرابط بالالالالالي  ال ناالالالالالل و  ينالالالالالة الع الالالالالارة ب الالالالالا يالالالالالؤ   انسالالالالاليابيه 

  غرا  أ نية .

 سالالالالالالالتود  الالالالالالالاة  الالالالالالال  ا لتالالالالالالالزام “وا الالالالالالالار  الالالالالالالالى ا  الالالالالالالالوائلي التقالالالالالالالى القالالالالالالالوة ال اسالالالالالالالكة والتالالالالالالالي كانالالالالالالال   لالالالالالالالى 

 ”.وا نإباط

تإالالالالال ن  ا طالالالالالس   لالالالالالى ا ليالالالالالا  وا مالالالالالراءا  ال تخالالالالاللة  الالالالال  قبالالالالالة الكالالالالالوا ر العا لالالالالالة   و أوإالالالالالح  بالالالالالب  الزيالالالالالارة

 لسيطرة  لى  نة  خوة وخروج ال خ را     والى البل .لي ال نال لي ا يخص إحكام ا

 الالالالال  خالالالالالسة زر   الالالالالا ة  خالالالالال رة لالالالالالي حقيبالالالالالالة  k9ببنالالالالاله تالالالالالم إمالالالالالراء   ارسالالالالالة   ليالالالالالالة ل االالالالالرزة  ولكالالالالالر  ال يئالالالالالة 

و قالالالالالة الاحالالالالالص  k9الري  والتالالالالالي تالالالالالم إالالالالالبط ا لالالالالالورا   الالالالال  قبالالالالالة ال االالالالالرزة و التبكالالالالال   الالالالال    نيالالالالالة  ا الالالالالة أحالالالالال  ال سالالالالال

 ال نالة ل نة  خوة هل  ا لة.

 ا طس   لى   ة م از السونار و  د كااءته لي ك   ال وا  ال  نو ة    ا ستيرا . ك ا وتم

طالالالالالالوير التالالالالالالي  الالالالالالر    حالتالالالالالالة وأ الالالالالالار  ال يئالالالالالالة لالالالالالالي بيان الالالالالالا الالالالالالالى ا  الالالالالالالوائلي اطلالالالالالالة أيإالالالالالالا  لالالالالالالى أ  الالالالالالاة الت

 يسالالالالالالالا    الالالالالالالكورة  لالالالالالالالى تنايالالالالالالاللها  اخالالالالالالالة  ناالالالالالالالل ال الالالالالالالي  الحالالالالالالال و ي و ن الالالالالالالا إن الالالالالالالاء  ختبالالالالالالالر لاحالالالالالالالص ال الالالالالالالوا  

  طالالالالالالالالر  ال ناالالالالالالالالل والطريالالالالالالالالف الخالالالالالالالالارمي لل ناالالالالالالالل وإن الالالالالالالالاء  حطالالالالالالالالة  الالالالالالالالاء و  الالالالالالالالارية تخالالالالالالالالص الغلائيالالالالالالالة وتعبيالالالالالالالال

 ال ماري.

تيالالالالالالة لل ناالالالالالالل  الالالالالال  ونوهالالالالالال  الالالالالالالى أنالالالالالاله سالالالالالاليتم التنسالالالالالاليف  الالالالالالة ال حالتالالالالالالة لتحقيالالالالالالف ن الالالالالالور  ل الالالالالالو  بالالالالالالالبنى التح

 ا يرا ا  ال تحققة.
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  ة تعتزم توسية  تلة ال  وة بالقرور ال يّسرةالع

تعتالالالالالالزم وزارة الع الالالالالالة وال الالالالالالؤو  ا مت ا يالالالالالالة توسالالالالالالعة  تلالالالالالالة ال الالالالالال وة لل تقالالالالالال  ي   ن الالالالالالاء  وكالالالالالالالة ال علو الالالالالالة/

 .  الالالالالاريع م الخامالالالالالة  لي الالالالالا تسالالالالالتع   طالالالالالس  ومبالالالالالا  م يالالالالال ة  الالالالال  القالالالالالرور ال يسالالالالالرة خالالالالالسة األ الالالالال ر ال قبلالالالالالة

 الالالالالة والتالالالالال ري  ال  نالالالالالي بالالالالالالوزارة  بالالالالالا  لاإالالالالالة لالالالالالي بيالالالالالا  اطلعالالالالال   ليالالالالاله وقالالالالالاَة  عالالالالالاو   الالالالال ير  الالالالالام  ائالالالالالرة الع

الالالالالالوزارة تسالالالالالعى إلالالالالالى تعزيالالالالالز رمالالالالالي  مالالالالالن و  ا قالالالالالرار ل الالالالال وة  الالالالال   أكبالالالالالر  الالالالال  ال تقالالالالال  ي  “/ال علو الالالالالة/  إ  

اقتمالالالالالالا    ن الالالالالاء   الالالالالالاريع م  الالالالالال  خالالالالالسة ا هت الالالالالالام بال  الالالالالالارية المالالالالالغيرة كون الالالالالالا  رتكالالالالالالزا  أساسالالالالاليا  لالالالالالالي از هالالالالالالار

 .”الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالبس 

الالالالالالالوزارة أ الالالالالال   هليالالالالالالة لسلالالالالالالا ة  الالالالالال   بالالالالالالالش األقسالالالالالالاط السالالالالالالنوية ال سالالالالالالترمعة للقالالالالالالرور “ وأإالالالالالالا  لاإالالالالالالة  أ 

 الالالالالال  خالالالالالالسة إ الالالالالالا ة توزيع الالالالالالا بالالالالالالي  ال سالالالالالالملي  بقا الالالالالال ة بيانات الالالالالالا الخامالالالالالالة بالعالالالالالالاطلي  و الالالالالال  هم تمالالالالالالاوز ال ليالالالالالالو  

يمالالالالالالالا  ال عالالالالالالال ة  سالالالالالالالا ي الالالالالالالالوزارة لخلالالالالالالالف لالالالالالالالرص   الالالالالالالة للعالالالالالالالاطلي  وبحسالالالالالالال  التخم“   ؤكالالالالالالال ا  ”ألالالالالالالال  711و

 .”لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالللر

 نطسقالالالالالة الحقيقيالالالالالة للالالالالالوزارة سالالالالالتكو  ب مالالالالالاة الحالالالالال   الالالالال  البطالالالالالالة  الالالالال  خالالالالالسة  تابعالالالالالة القالالالالالرور ا“وأوإالالالالالل  أ  

الالالالالالوزارة تسالالالالالعى إلالالالالالى تنتالالالالاليم قطالالالالالا  الع الالالالالة  الالالالال  خالالالالالسة تسالالالالالمية “   وإالالالالالحا  أ  ”التالالالالالي تالالالالالم اقراإالالالالال ا لل سالالالالالتاي ي 

 .”وهيئالالالالالالالة الإالالالالالالالرائ  م يالالالالالالالة ال  الالالالالالالارية التالالالالالالالي أسسالالالالالالال   بالالالالالالالر مالالالالالالالن و  ا قالالالالالالالرار لالالالالالالالي الإالالالالالالال ا  ا مت الالالالالالالا ي

م يالالالالالة ال  الالالالالارية التالالالالالي أسسالالالالال   الالالالال  قبالالالالالة مالالالالالن و  ا قالالالالالرار كالالالالالا  ل الالالالالا تالالالالالب ير حقيقالالالالالي “أ   وأ الالالالالار لاإالالالالالة إلالالالالالى

لالالالالالي سالالالالالالو  الع الالالالالالة   الالالالالا يتطلالالالالالال  تو يالالالالالالة البالالالالالالاح ي   الالالالال  لرمالالالالالالة   الالالالالالة ببه يالالالالالة القالالالالالالرور ال  نوحالالالالالالة وا لالالالالالالا ة 

ة األ الالالالال ر  الالالالالزم الالالالالالوزارة إطالالالالالس  ومبالالالالالا  م يالالالالال ة  الالالالال  القالالالالالرور خالالالالالس“  كا الالالالالاا   الالالالال  ” ن الالالالالا بمالالالالالورة مالالالالالحيحة

  .”بة للقرور كان  ق  أطلقت ا سابقا  وم 11ال قبلة  أسوة بك 

 

 اسوا  الناط العال ية تغلف  لى تباي  لي ا سعار

 

قالالالالال  أسالالالالالعار الالالالالالناط  لالالالالالى تبالالالالالاي  لالالالالالي  كاسالالالالالبه ا سالالالالالبو ية  الالالالال  احت الالالالالاة زيالالالالالا ة مالالالالالا را  أغللاإالالالالالائية/  ملالالالالالة ا

 .اء األز الالالالالالالة الروسالالالالالالالية األوكرانيالالالالالالالةالالالالالالالالناط ا يرانيالالالالالالالة  لالالالالالالالى ال خالالالالالالالاو   الالالالالالال  تعطالالالالالالالة  حت الالالالالالالة ل  الالالالالالال ا ا  مالالالالالالالر

 و ر ليمالالالالالالة الالالالالالالى  1.17أغلالالالالالالف خالالالالالالام برنالالالالالال  لالالالالالالي هخالالالالالالر ملسالالالالالالة لالالالالالاله أ الالالالالال  الم عالالالالالالة  لالالالالالالى ارتاالالالالالالا  ب قالالالالالال ار 

 .%1.9و يا طاياالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا بلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالش  و ر  وحقالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالف ربحالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا أسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالب 91.11

 90.17 و ر ليمالالالالالالة الالالالالالالى  1.69وأغلالالالالالالف خالالالالالالام غالالالالالالر  تكسالالالالالالا  الوسالالالالالاليط األ يركالالالالالالي  لالالالالالالى انخاالالالالالالار ب قالالالالالال ار 

 .%0.7ارة اسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالبو ية بلغالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال   و ر للبر يالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة وحقالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالف خسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال

وتلبالالالالالالاللب  أسالالالالالالالعار الالالالالالالالناط خالالالالالالالسة األسالالالالالالالبو  ال اإالالالالالالالي و  الالالالالالال  الخا الالالالالالالا  القياسالالالالالالاليا  أ لالالالالالالالى  سالالالالالالالتويات  ا  نالالالالالالالل 

اخالالالالالرد  الالالالال  احت الالالالالاة زيالالالالالا ة مالالالالالا را  الالالالالالناط ا يرانيالالالالالة  الالالالالة قالالالالالر  التومالالالالالة    قبالالالالالة أ  تنالالالالالزة  الالالالالرة1101أواخالالالالالر 

 .لستاا  النووي ا يراني ا  ريكي
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طلة للمولة الخا سة    ال حا  ا   ة إيرا  رغم   م إحراز وزير الخارمية السعو ي  نت

 تق م موهري

 

قالالالالالاة وزيالالالالالر الخارميالالالالالة السالالالالالعو ي األ يالالالالالر ليمالالالالالة بالالالالال  لرحالالالالالا   اليالالالالالوم السالالالالالب   إ  بالالالالالس   تتطلالالالالالة  المزيالالالالالرة نالالالالال /

 .للمولة الخا سة    ال حا  ا   ة إيرا  رغم   م إحراز تق م موهري حتى ا  

إ  الريالالالالالار تب الالالالالة أ  تكالالالالو  هنالالالالالار رغبالالالالالة  -ا لالالالالي  الالالالالؤت ر  يالالالالالونر ل  الالالال لالالالالي كل الالالالالة ألقاهالالالالال-وأإالالالالا  بالالالالال  لرحالالالالالا  

 .ما ة    إيرا  لي إيما  طريقة   ة م ي ة

ولاالالالالال  الالالالالالوزير السالالالالالعو ي إلالالالالالى أنالالالالاله  إلا  الالالالال  نا تطالالالالالورا موهريالالالالالا لالالالالالي  لاالالالالالا  إقلي يالالالالالة  الالالالالة إيالالالالالرا   ن ئالالالالالل يكالالالالالو  

 ."التقار    كنا

ت رة لالالالالالالي   الالالالالالم الحكو الالالالالالة ال الالالالالالر ية إ  ال  لكالالالالالالة  سالالالالالالولالالالالالالي  وإالالالالالالو  هخالالالالالالر  قالالالالالالاة وزيالالالالالالر الخارميالالالالالالة السالالالالالالعو ي 

 .لي الي    وتوامة م و ها  قنا  الحو يي  بوق  إطس  النار

ولي الالالالالالا يتعلالالالالالالف ب  الالالالالال ا ا  الالالالالالالناط باألسالالالالالالوا  العال يالالالالالالة  قالالالالالالاة بالالالالالال  لرحالالالالالالا  إ  السالالالالالالعو ية  لتز الالالالالالة بالع الالالالالالة  الالالالالالة 

 .ال ركاء لإ ا  استقرار السو 

الل يالالالالالا  نتيالالالالالر  العراقالالالالالي لالالالالالؤا  حسالالالالالي   لالالالالالى سالالالالالي  أ يالالالالالر  بالالالالال   الالالالال  مانيالالالالاله  التقالالالالالى وزيالالالالالر الخارميالالالالالة ا يرانالالالالالي ح

 .ها    ؤت ر  يونر

وأ لالالالالال  الالالالالالوزير العراقالالالالالي  الالالالال  اسالالالالالتع ا  بالالالالالس    ستإالالالالالالة مولالالالالالة م يالالالالال ة  الالالالال  ال حا  الالالالالا  ا يرانيالالالالالة السالالالالالعو ية 

 .لي العام ة بغ ا 

أ   ولالالالالالالي هالالالالالاللا ا طالالالالالالار  قالالالالالالاة  بالالالالالال  الل يالالالالالالا  إ  بالالالالالالس    سالالالالالالتع ة ل وامالالالالالاللة الحالالالالالالوار  الالالالالالة السالالالالالالعو ية  وأإالالالالالالا 

 .ل  ال حا  ا   رهو  ب را ة الطر  ال قابة أك ر    أي  يء هخر   لى ح  تعبير است رار ه

ولي الالالالالا يخالالالالالص التطالالالالالورا  السياسالالالالالية لالالالالالي العالالالالالرا   أكالالالالال   بالالالالال  الل يالالالالالا  أ    ليالالالالالة نقالالالالالة السالالالالاللطة بعالالالالال  ا نتخابالالالالالا  

 .يم  أ  تتم لي إطار   ني ب  اركة كالة القود والتيارا  العراقية  حس  قوله
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 ر  اتوحة بحف ريار سس ة بع  ل ة القود األ نية لي تح ي   كانهلبنا    لكرة إحإا

 واقالالالالالالة تابعالالالالالالة لحالالالالالالاكم  مالالالالالالر  لبنالالالالالالا  ال ركالالالالالالزي   اه الالالالالال  قالالالالالالود األ الالالالالال  اللبنانيالالالالالالة ال س الالالالالالاء  س الالالالالالة /11لالالالالالالران 

لالالالالالم تالالالالالت ك   الالالالال  تح يالالالالال   كانالالالالاله. لالالالالالي هالالالالاللا ريالالالالالار سالالالالالس ة لسسالالالالالت ا  إليالالالالاله لالالالالالي   الالالالالود  ق  الالالالالة بحقالالالالاله لكن الالالالالا 

لبنالالالالالا  القاإالالالالالية غالالالالالا ة  الالالالالو  إلالالالالالى أن الالالالالا  الالالالال    إلالالالالالى أمالالالالالة غيالالالالالر  سالالالالال ى  ا طالالالالالار  أ الالالالالار   الالالالال  ي  الالالالالام مبالالالالالة

 اا يالالالالالة ال الالالالاللكرة حتالالالالالى يالالالالالتم تنايالالالالاللها. يالالالالاللكر أ   الالالالالو  كانالالالالال  قالالالالال  أمالالالالال ر   الالالالاللكرة إحإالالالالالار بحالالالالالف سالالالالالس ة بعالالالالال  

 .ا تنا ه    حإور الملسة ك اه  لل رة ال ال ة  لى التوالي

س الالالالالالالالالاء إحإالالالالالالالالالار حالالالالالالالالالاكم ألالالالالالالالالالا   مالالالالالالالالال ر أ نالالالالالالالالالي كبيالالالالالالالالالر لرويتالالالالالالالالالرز أ  قالالالالالالالالالوا  األ الالالالالالالالال  اللبنانيالالالالالالالالالة حاولالالالالالالالالال  ال 

 الالالالال  ال ركالالالالالزي ريالالالالالار سالالالالالس ة لسسالالالالالت ا  إليالالالالاله لالالالالالي   الالالالالود  ق  الالالالالة بحقالالالالاله  لكن الالالالالا لالالالالالم تالالالالالت ك   لبناااااان  مالالالالالر 

 .تح ي   كانه

وأ الالالالالار ال مالالالالال ر ووسالالالالالائة إ الالالالالسم  حليالالالالالة إلالالالالالى أ  أ الالالالال  ال ولالالالالالة  أحالالالالال  األم الالالالالزة األ نيالالالالالة الرئيسالالالالالية لالالالالالي لبنالالالالالا   

لالالالالالم يالالالالالت ك   الالالالال  الع الالالالالور  لالالالالالى سالالالالالس ة لالالالالالي  س الالالالالة  واقالالالالالة تابعالالالالالة لالالالالاله  ب الالالالالا لالالالالالي للالالالالالر  سالالالالالكنا   خمالالالالاليا  خالالالالالارج 

 .بيرو  و كتبه لي  قر البنر ال ركزي لي العام ة

بالالالالالة لبنالالالالالا   كانالالالالال  قالالالالال  أمالالالالال ر   الالالالاللكرة إحإالالالالالار بحالالالالالف سالالالالالس ة  الالالالالو    الالالالال  ي  الالالالالام م يالالالالاللكر أ  القاإالالالالالية غالالالالالا ة

 الالالالالباط بعالالالالال  ا تنا الالالالاله  الالالالال  حإالالالالالور الملسالالالالالة ك الالالالالاه  لل الالالالالرة ال ال الالالالالة  لالالالالالى التالالالالالوالي  لالالالالالي  لالالالالالي األوة  الالالالال  لبرايالالالالالر/

 .إطار تحقيقا  لي سوء سلور  الي  ز وم    قبة الحاكم

 .تى يتم تنايلها اا ية ال لكرة حوأوإح   و  لرويترز ال س اء أن ا      إلى أمة غير  س ى 

ولالالالالالالم يالالالالالالر  سالالالالالالس ة  لالالالالالالى الاالالالالالالور  لالالالالالالى طلالالالالالال  للتعليالالالالالالف. وسالالالالالالبف أ  ناالالالالالالى سالالالالالالس ة ارتكالالالالالالا  أي  خالاالالالالالالة وطلالالالالالال  

 .تنحية غا ة  و     التحقيقا    عتبرا أن ا  تحيزة

ولاتالالالالال  القاإالالالالالية ال س الالالالالاء لقنالالالالالالاة ال يالالالالالا ي  التلازيونيالالالالالة اللبنانيالالالالالالة إلالالالالالى أن الالالالالا ستوامالالالالالالة  سحقالالالالالة سالالالالالس ة ب الالالالالالكة 

 .قانوني

 الالالالالارة إلالالالالالى أ  سالالالالالس ة حالالالالالاكم ل مالالالالالر  لبنالالالالالا   نالالالالالل قرابالالالالالة  س الالالالالة  قالالالالالو  واسالالالالالت ر لالالالالالي  الالالالالغة ال نمالالالالال  تمالالالالال ر ا 

حتالالالالالى  الالالالالة تالالالالال ا ي ا قتمالالالالالا  تحالالالالال  وطالالالالالبة مبالالالالالة  الالالالال  الالالالالال يو  وان يالالالالالار الع لالالالالالة وسالالالالالقوط قطا الالالالالا  واسالالالالالعة  الالالالال  

والع يالالالالال   الالالالال   لبناااااان . ويالالالالالتم التحقيالالالالالف  عالالالالاله ب الالالالالكة  نامالالالالالة لالالالالالي1109ال مت الالالالالة لالالالالالي بالالالالالرا   الاقالالالالالر  نالالالالالل  الالالالالام 

الالالالالال وة األوروبيالالالالالة  ب الالالالالا لالالالالالي للالالالالالر سويسالالالالالرا  بسالالالالالب   الالالالالزا م غسالالالالالة األ الالالالالواة واخالالالالالتس   ئالالالالالا  ال سيالالالالالي   الالالالال  

 .ال و را     البنر ال ركزي  وهي  زا م نااها سس ة  رارا

 

 

 

https://www.france24.com/ar/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84/20220215-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D8%B2
https://www.france24.com/ar/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84/20220215-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D8%B2
https://www.france24.com/ar/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88/20220121-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.france24.com/ar/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88/20220121-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
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انيا  ؤت ر  يونير ل     هاري  ت    روسيا بك  قوبا   قيلة  إلا أمر   لى غزو أوكر

 وزيلينسكي يؤك  رغبته لي السلم

 

خالالالالالالسة كل تالالالالالاله أ الالالالالالام  الالالالالالؤت ر  يالالالالالالونير    الالالالالالا الالالالالالالرئي  األوكرانالالالالالالي لولالالالالالالو ي ير زيلينسالالالالالالكي السالالالالالالب / 11لالالالالالالران  

ل خالالالالالالاو   الالالالالالال   الالالالالال  سياسالالالالالالة    ا نالالالالالالة   وسالالالالالالكو  لي الالالالالالا تتمالالالالالالا   ا القالالالالالالود الغربيالالالالالالة إلالالالالالالى التخلالالالالالالي ل  الالالالالال  

لالالالالالى أ الالالالالغاله األز الالالالالة األوكرانيالالالالالة و الالالالالبل ال الالالالالؤت ر الالالالالاللي ت الالالالالي     احت الالالالالاة غالالالالالزو روسالالالالاليا لالالالالالبس  . وي الالالالالارر لالالالالالي

الالالالالالالرئي  األ ريكالالالالالالي كا الالالالالالا  هالالالالالالاري  قالالالالالال   الغالالالالالالزو الروسالالالالالالي  وزراء خارميالالالالالالة  م و الالالالالالة السالالالالالالبة. وكانالالالالالال  نائبالالالالالالة

يا أوكرانيالالالالالا  هالالالالال    لالالالالالي كل ت الالالالالا بتعزيالالالالالز قالالالالالوا  حلالالالالال   الالالالال اة األطلسالالالالالي لالالالالالي أوروبالالالالالا ال الالالالالرقية إلا غالالالالالز  روسالالالالال

ار تحالالالالالالليرا  أخالالالالالالرد أطلقت الالالالالالا رئيسالالالالالالة  تو الالالالالال ة  وسالالالالالالكو بعقوبالالالالالالا  اقتمالالالالالالا ية  قاسالالالالالالية ولوريالالالالالالة    لالالالالالالى غالالالالالالر

 .ال اوإية األوروبية أورسو  لو   ير  ي  واأل ي  العام للناتو ين  ستولتنبرغ

 الالالالالالال  سياسالالالالالالالة  ود الغربيالالالالالالالة التخلالالالالالالالي لالالالالالالالى القالالالالالالال لولالالالالالالالو ي ير زيلينسالالالالالالالكي السالالالالالالالب  أ  األوكرانالالالالالالالي أكالالالالالالال  الالالالالالالالرئي 

 .   ا نة   وسكو  لي ا تتما   ال خاو     احت اة غزو روسيا لبس  

وقالالالالالاة زيلينسالالالالالكي خالالالالالسة  الالالالالؤت ر  يالالالالالونير ل  الالالالال    تلقالالالالال  أوكرانيالالالالالا إالالالالال انا  أ نيالالالالالة للتخلالالالالالي  الالالالال   الالالالالال  أكبالالالالالر 

ة ال  ا نالالالالالة إلالالالالالى لالالالالالي ال طالبالالالالالة بتغييالالالالالر سياسالالالالال لالالالالال ينا الحالالالالالف ترسالالالالالانة نوويالالالالالة لالالالالالي العالالالالالالم.   ن لالالالالالر أسالالالالاللحة.. لكالالالالال 

 ."أخرد تإ   األ   والسسم

وطالالالالالالال  زيلينكسالالالالالالي ب طالالالالالالار ز نالالالالالالي  واإالالالالالالل   نإالالالالالال ام بالالالالالالس   إلالالالالالالى حلالالالالالال   الالالالالال اة األطلسالالالالالالي  لالالالالالالي تالالالالالالة تزايالالالالالال  

ال خالالالالالاو   الالالالال  غالالالالالزو  حت الالالالالالة لالالالالالبس    الالالالال  قبالالالالالة روسالالالالالاليا التالالالالالي تالالالالالرلر ب الالالالال ة انإالالالالالال ام كييالالالالال  إلالالالالالى التحالالالالالالال  

ي كننالالالالالا القيالالالالالام بالالالالاله؟ ي كننالالالالالا   الالالالالم أوكرانيالالالالالا  ة خالالالالالسة  الالالالالؤت ر  يالالالالالونير ل  الالالالال     الالالالالا الالالالالالليوقالالالالالا العسالالالالالكري الغربالالالالالي.

 ."وق رات ا ال لا ية بقوة   بر  تق يم.. م اوة ز نية واإحة و  لية  نإوائ ا لي الحل 

ك الالالالالالا  الالالالالالرر الالالالالالالرئي  األوكرانالالالالالالي لقالالالالالالاء نتيالالالالالالر  الروسالالالالالالي لس ي يالالالالالالر بالالالالالالوتي  ب الالالالالال    نالالالالالالة أي غالالالالالالزو روسالالالالالالي 

الروسالالالالالي. ل الالالالاللا السالالالالالب   أقتالالالالالرا بالالالالالب   ال الالالالالب     أ الالالالالر   الالالالالا الالالالالاللي يريالالالالال   الالالالالالرئي وقالالالالالاة لالالالالالي هالالالالاللا  لالالالالالبس  .

 ."نلتقي

زيلينسالالالالالكي السالالالالالب  بكل الالالالالة أ الالالالالام ال الالالالالؤت ر الالالالالاللي تطغالالالالالى  ليالالالالاله األز الالالالالة األوكرانيالالالالالة والتالالالالالوتر بالالالالالي  روسالالالالاليا  وأ لالالالالالى

 .والغر  لي تة األمواء ال  حونة وال خاو     ان    حر  م ي ة

 

https://www.france24.com/ar/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/20220219-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B5%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9
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 نائبة الرئي  األ ريكي تلتقي بالرئي  األوكراني 

 

بالالالالالالالرئي  األوكرانالالالالالالي  التقالالالالالال  نائبالالالالالالة الالالالالالالرئي  األ ريكالالالالالالي كا الالالالالالا  هالالالالالالاري  اليالالالالالالوم   ية/سالالالالالالعووكالالالالالالالة ا نبالالالالالالاء ال

 .ال نعقالالالالال  حاليالالالالالا  لالالالالالي أل انيالالالالالا 18لولالالالالالو ي ير زيلينسالالالالالكي  وللالالالالالر  لالالالالالى هالالالالالا   أ  الالالالالاة  الالالالالؤت ر  يالالالالالونر ل  الالالالال  الالالالالالك

وقالالالالالالاة  كتالالالالالال  هالالالالالالاري  لالالالالالالي بيالالالالالالا   إ  نائبالالالالالالة الالالالالالالرئي  األ ريكالالالالالالي والالالالالالالرئي  األوكرانالالالالالالي ناق الالالالالالا خالالالالالالسة لقائ  الالالالالالا 

ّحالالالالالال   بالالالالالالر األطلسالالالالالالي إلا حالالالالالال    حالالالالالالر  ورا  األخيالالالالالالرة حالالالالالالوة الحالالالالالال و  الروسالالالالالالية األوكرانيالالالالالالة  والالالالالالالن   ال والتطالالالالالال

 . م  ا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


