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 (وكالة االنباء العراقية(..)7.)صالحلبوسي: االعتداء على اربيل استهداف لسيادة العراق 

   خالالالالالالقل اسالالالالالالت بالو السالالالالالالاير الكالالالالالالويتي .. التايلالالالالالالي : مالالالالالالي  الالالالالالاحة التعوي الالالالالالا  ي الالالالالال  ا  يكالالالالالالو  ينملالالالالالال

 (..)يوقع ي لس النوا (7.)صاق والكوي لعققا  يتمورة بي  العر

  خالالالالالالقل تيارتالالالالالالو ي الالالالالالالر وتارة الالالالالالالدةاا.. التايلالالالالالالالي يالالالالالالدعو الي سسالالالالالالة ا ينيالالالالالالالة لحاالالالالالال   يالالالالالالال  البلالالالالالالد وينالالالالالالالع

التهديالالالالالالالالالالالالالدا   وي كالالالالالالالالالالالالالد: ي لالالالالالالالالالالالالالس النالالالالالالالالالالالالالوا  سي الالالالالالالالالالالالالرا قالالالالالالالالالالالالالانو  الالالالالالالالالالالالالالوتارة لتحديالالالالالالالالالالالالالد يهايهالالالالالالالالالالالالالا 

 (..)يوقع ي لس النوا (8.)صووا باتها

   ع الالالالالالاهر وو هالالالالالالاء الكالالالالالالورد الايليالالالالالالي   ي كالالالالالالد علالالالالالالى د. الالالالالالاخووا  عبالالالالالالدل خالالالالالالقل  سالالالالالالت بالو وةالالالالالالدا  يالالالالالال

(..)يوقالالالالالالالالع 8.)ص الالالالالالالالرورة العيالالالالالالالالل تن الالالالالالالالاف الايليالالالالالالالالي  وتخايالالالالالالالالف ال الالالالالالالالرر ورةالالالالالالالالع اليعانالالالالالالالالاة عالالالالالالالالنه 

 ي لس النوا (

   د. الالالالالاخووا  عبالالالالالدل يالالالالالدي  ب الالالالالالدة اله الالالالالو  اتر الالالالالابي علالالالالالى  ربيالالالالالالل  ي كالالالالالدا  علالالالالالى     الالالالال   اتعتالالالالالالداءا

سالالالالالالالمس الديي راميالالالالالالالة وال انونيالالالالالالالة لالالالالالالال  ت الالالالالالالف  يالالالالالالالا  يسالالالالالالاليرة الكالالالالالالالورد ةالالالالالالالي ت الالالالالالالحي  اليسالالالالالالالار وةالالالالالالال  ا 

 (..)يوقع ي لس النوا (9.)صوالدستورية وبناء الوم  يع ال مركاء

  :يباحثالالالالالالالالالا  حالالالالالالالالالول  يكانيالالالالالالالالالة ةالالالالالالالالالت  يدرسالالالالالالالالالة عراقيالالالالالالالالالة حكوييالالالالالالالالالة ةالالالالالالالالالي الناهالالالالالالالالال  يحيالالالالالالالالالود ال يسالالالالالالالالالي

 (وكالة االنباء العراقية(..)9.)صالسودا 

 سالالالالالالالالالالالالالت وا  وتيالالالالالالالالالالالالالر الالالالالالالالالالالالالالنام علالالالالالالالالالالالالالى خلايالالالالالالالالالالالالالة تهالالالالالالالالالالالالال  ةسالالالالالالالالالالالالالاد ويخالاالالالالالالالالالالالالالا  تحالالالالالالالالالالالالالر  نيالالالالالالالالالالالالالابي ال

 (اليعلوية(..)وكالة 10.)صقانونية

 يالالالالالالالالالالالالدعو ل لسالالالالالالالالالالالالة نيابيالالالالالالالالالالالالة مارهالالالالالالالالالالالالة ليناق الالالالالالالالالالالالة االعتالالالالالالالالالالالالداء علالالالالالالالالالالالالى  احيالالالالالالالالالالالالد ال بالالالالالالالالالالالالور  ناهالالالالالالالالالالالال ال

 (السويرية نيوت(..)10.)ص ربيل

  السالالالالالالالايراهي يعل الالالالالالالا  علالالالالالالالى اسالالالالالالالتهداف  ربيالالالالالالالل:   الالالالالالالرار يبا الالالالالالالر بعققالالالالالالالا  العالالالالالالالراق الدوليالالالالالالالة وي الالالالالالالالحو

 (بغداد اليو (..)11.)صاالعلي

 وكالالالالالالالالالة 11.)صيك الالالالالالالالف عالالالالالالالال   حالالالالالالالالالة وتيالالالالالالالالر الياليالالالالالالالالة الالالالالالالالالى ال  الالالالالالالالاء  الالالالالالالالاد  السالالالالالالالالقيي ناهالالالالالالالال ال(..)

 (اليعلوية

 اليحكيالالالالالالالالالة االتحاديالالالالالالالالالة تحتالالالالالالالالالاد الالالالالالالالالالى ة هالالالالالالالالالاء يتيرسالالالالالالالالالي  وي الالالالالالالالال  تعالالالالالالالالالديل وعالالالالالالالالالد ال الالالالالالالالالدو ناهالالالالالالالالال ال :

 (اليعلوية(..)وكالة 12.)صقانونها

 النمالالالالالالالالالقق ةالالالالالالالالالي ي الالالالالالالالالروا ت سالالالالالالالالالي  :  سالالالالالالالالالراهيل تعتبالالالالالالالالالر اتقلالالالالالالالالالي  ن مالالالالالالالالالة ايحيالالالالالالالالالد ال الالالالالالالالالدر  ناهالالالالالالالالال ال

 (اليعلوية  (..)وكالة12.)صالعراق
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 ق الالالالالالالالالالالف  ربيالالالالالالالالالالالل رسالالالالالالالالالالالالة للتحالالالالالالالالالالالالف الثقثالالالالالالالالالالالي وسني الالالالالالالالالالالي بت الالالالالالالالالالالكيل يحيالالالالالالالالالالالا خليالالالالالالالالالالاللناهالالالالالالالالالالال  ال :

 ( ا  نيوت (..)13.)صالحكوية

 ي  الالالالالالالالالالود“: تلكالالالالالالالالالال  ال الالالالالالالالالالركا  الكرديالالالالالالالالالالة ةالالالالالالالالالالي الوسالالالالالالالالالالم وال نالالالالالالالالالالو  رةيالالالالالالالالالال  ال الالالالالالالالالالالحي ناهالالالالالالالالالال ال” 

 (اليعلوية(..)وكالة 13.)ص
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  رهالالالالالالالالالالالالالالالاليس ال يهوريالالالالالالالالالالالالالالالالة: اسالالالالالالالالالالالالالالالالتهداف  ربيالالالالالالالالالالالالالالالالل  رييالالالالالالالالالالالالالالالالة ار ابيالالالالالالالالالالالالالالالالة يدانالالالالالالالالالالالالالالالالة وتوقيتالالالالالالالالالالالالالالالالو

 (..)السويرية نيوت(14.)صيري 

   الكالالالالالالالالالا يي ي كالالالالالالالالالد لبليالالالالالالالالالنك  عالالالالالالالالالد  السالالالالالالالالاليا  بتحالالالالالالالالالول العالالالالالالالالالراق  لالالالالالالالالالى سالالالالالالالالالاحة لت الالالالالالالالالاية الحسالالالالالالالالالابا

 (وكالة االنباء العراقية(..)14.)صالخار ية

  العالالالالالالالالراق يملالالالالالالالال  تو الالالالالالالاليحا   الالالالالالالالريحا  يالالالالالالالال  ال انالالالالالالالال  اتيرانالالالالالالالالي حالالالالالالالالول ال  الالالالالالالالف ال الالالالالالالالاروخي علالالالالالالالالى

 (وكالة ا نباء العراقية(..)15.)ص ربيل

   الخار يالالالالالالالالالالالالالالالة العراقيالالالالالالالالالالالالالالالة:   الالالالالالالالالالالالالالالو   ربيالالالالالالالالالالالالالالالالل  تر يالالالالالالالالالالالالالالال   لليالالالالالالالالالالالالالالالوامني  ويتملالالالالالالالالالالالالالالال  يوقاالالالالالالالالالالالالالالالالا

 ( ا  نيوت (..)15.)صيوحدا  

 السويرية نيوت(16.)صر اتيراني وتسليو ي كرة احت ادالخار ية تستدعي الساي(..) 

   بغداد اليو (..)17ص.)عت  يعد اله و  ال اروخي ال   استهدف  ربيل تمورا  خميرا 

   السالالالالالالالالالالالاليد ال الالالالالالالالالالالالدر وبالالالالالالالالالالالالارتاني يتا الالالالالالالالالالالالا  علالالالالالالالالالالالالى ت الالالالالالالالالالالالكيل ل نالالالالالالالالالالالالة للتح يالالالالالالالالالالالال  بو الالالالالالالالالالالالود ي الالالالالالالالالالالالرا

 (وكالة ا نباء العراقية(..)17.)ص سراهيلية

 (السويرية نيوت(..)18.)صف  ربيل: غير يبرر امققا  العباد  يعل  على استهدا 

 الاالالالالالالالالرا  (..)18.)صالنتا الالالالالالالالة تك الالالالالالالالف نسالالالالالالالالبة اسالالالالالالالالت ابة كبالالالالالالالالار اليسالالالالالالالال ولي  لك الالالالالالالالف ال يالالالالالالالالة الياليالالالالالالالالة

 (نيوت

  تيالالالالالالالالالدا  يبحالالالالالالالالالأل يالالالالالالالالالع بقسالالالالالالالالالخار  دعالالالالالالالالال  ا يالالالالالالالالال  اليتحالالالالالالالالالدة للعالالالالالالالالالراق ةالالالالالالالالالي االخت الالالالالالالالالاص ال  الالالالالالالالالاهي

 (بغداد اليو (..)19.)صنيوال انو

  االتحالالالالالالالالالالالاد: لالالالالالالالالالالال  نالالالالالالالالالالالدعو الحالالالالالالالالالالالت  الالالالالالالالالالالالالديي رامي وخمالالالالالالالالالالالوم التوا الالالالالالالالالالالل يعل الالالالالالالالالالالة  لالالالالالالالالالالالى   الالالالالالالالالالالالعار

 (اليعلوية وكالة(..)19.)ص خر

  ياا الالالالالالالالالالالقة ةالالالالالالالالالالالي تيالالالالالالالالالالال  ل الالالالالالالالالالالاء الحنانالالالالالالالالالالالة بالالالالالالالالالالالي  ال الالالالالالالالالالالدر واتمالالالالالالالالالالالار ويتغيالالالالالالالالالالالرا  تلالالالالالالالالالالالو  ةالالالالالالالالالالالي

 ( ا  نيوت(..)20.)صا ة 

 و  العاالالالالالالالالالالالالالالو  الالالالالالالالالالالالالالادقو : اتااقالالالالالالالالالالالالالالا  ي هولالالالالالالالالالالالالالالة داخالالالالالالالالالالالالالالل التحالالالالالالالالالالالالالالالف الثقثالالالالالالالالالالالالالالي لتيريالالالالالالالالالالالالالالر قالالالالالالالالالالالالالالان

 (ليعلوية اوكالة (..)20.)صالعا 

   الكعبالالالالالالالالالالالالي: الخارمالالالالالالالالالالالالة السياسالالالالالالالالالالالالية سالالالالالالالالالالالاليعاد رسالالالالالالالالالالالاليها يالالالالالالالالالالالال   ديالالالالالالالالالالالالد وبالالالالالالالالالالالالارتاني بعيالالالالالالالالالالالالد عالالالالالالالالالالالال

 (اليعلوية(..)وكالة 21.)صالرهاسة
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  ال الالالالالالالالالبة علالالالالالالالالالى ثقثالالالالالالالالالة يتهيالالالالالالالالالي  واحبالالالالالالالالالام يحاولالالالالالالالالالة ادخالالالالالالالالالال حبيبالالالالالالالالالا  كييياويالالالالالالالالالة يهربالالالالالالالالالة الالالالالالالالالالى

 (وكالة ا نباء العراقية(..)22.)صبغداد

 ( ا  نيوت (..)23.)صانت ار عسكر  ةي يدينة ال در 

  (السويرية نيوت(..)23.)صاعت ال   ر ابيي    حد يا  يس ول  يني  ةي الرياد 

 

 

 

 

 وكالالالالالالالالالالالة 24.)صخبيالالالالالالالالالالر اقت الالالالالالالالالالاد : يست الالالالالالالالالالارو الحكويالالالالالالالالالالة ة الالالالالالالالالاللوا ةالالالالالالالالالالي ادارة يلالالالالالالالالالالف الغالالالالالالالالالال اء(..)

 (اليعلوية

 (الارا  نيوت(..)25.)صوا ل االنخااةاسعار النام ت 
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 صوتير خار ية قمر يتو و  لى روسيا لبحأل وقف الت عيد ةي  وكرانيا(.26(..)CNN) 

 

 

 

 

 

 

 االتحاد(27.)صبايد  وياكرو  ي كدا  على  رورة يحاسبة روسيا(..) 
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 الحلبوسي: االعتداء على اربيل استهداف لسيادة العراق

اكالالالالالالد رهالالالالالاليس ي لالالالالالالس النالالالالالالوا  يحيالالالالالالد الحلبوسالالالالالالي  اليالالالالالالو  االحالالالالالالد  ا  االعتالالالالالالداء علالالالالالالى  /وكالالالالالالالة االنبالالالالالالاء العراقيالالالالالالة

 اربيل استهداف لسيادة العراق.

اا(  ا   االعتالالالالالداء علالالالالالى اربيالالالالالل  الالالالالو اسالالالالالتهداف وتعالالالالالد علالالالالالى سالالالالاليادة )و  وقالالالالالال الحلبوسالالالالالي ةالالالالالي تغريالالالالالدة تابعتهالالالالالا

العالالالالالالراق وايالالالالالال   ييالالالالالالع يوامنيو .وا الالالالالالاف  ا   االعتالالالالالالداء عيالالالالالالل يالالالالالالدا  يتملالالالالالال  يوقاالالالالالالا  ومنيالالالالالالا  يوحالالالالالالدا  وحاتيالالالالالالا  

 لردعو ويوا هتو .

خقل است بالو الساير الكويتي .. التايلي : مي  احة التعوي ا  ي   ا  يكو  ينمل  

   العراق والكوي لعققا  يتمورة بي

 

الناهالالالالالال  ا ول لالالالالالالرهيس ي لالالالالالالس النالالالالالالوا   بيكتبالالالالالالو ” حالالالالالالاك  التايلالالالالالالي ” اسالالالالالالت بل السالالالالالاليد  يوقالالالالالالع ي لالالالالالالس النالالالالالالوا /

 . ”سال  التيانا “  الساير الكويتي لدى العراق السيد  2022ا ار  -13اليو  االحد 

  خا الالالالالالالة بعالالالالالالالد وقالالالالالالال التايلالالالالالالالي ا  ال ييالالالالالالالع يتااهالالالالالالل ببالالالالالالالدء عققالالالالالالالا  ر الالالالالالينة وقويالالالالالالالة بالالالالالالالي  العالالالالالالراق والكويالالالالالالال  

اغالالالالالقق يلالالالالالف التعوي الالالالالا  الي يالالالالال  الالالالالالال   تسالالالالالبب  بالالالالالو سياسالالالالالا  الن الالالالالالا  الالالالالالدكتاتور  السالالالالالاب   وتحيالالالالالل  اعباهالالالالالالو 

ا ا  بعالالالالالد اغالالالالالقق  الالالالال ا اليلالالالالالف ي الالالالال  ا  تبالالالالالد  حكويالالالالالا  البلالالالالالدي  بالالالالال النمقق نحالالالالالو ةالالالالالت   ال الالالالالع  العراقالالالالالي  ي كالالالالالد 

ا  الي الالالالالالتر  خديالالالالالالة  الالالالالالاحة  ديالالالالالالدة والحالالالالالالرص علالالالالالالى توميالالالالالالد العققالالالالالالة الميبالالالالالالة علالالالالالالى اسالالالالالالاس التعالالالالالالاو  واالحتالالالالالالر

 .لل عبي  ال  ي ي 

اسالالالالالاس العققالالالالالة بالالالالالي  البلالالالالالدي  ي الالالالال  ا  تبنالالالالالى وةالالالالال  يبالالالالالد  حسالالالالال  ال الالالالالوار والنوايالالالالالا السالالالالالليية  ” وا الالالالالار الالالالالالى ا  

والسياسالالالالالالالالة اليتواتنالالالالالالالالة بعيالالالالالالالالدا عالالالالالالالال  الت الالالالالالالالريحا  اليسالالالالالالالاليهة التالالالالالالالالي تحالالالالالالالالاول تعكيالالالالالالالالر العققالالالالالالالالة بالالالالالالالالي  الالالالالالالالالدولتي  

عالالالالالادة اعيالالالالالار العالالالالالراق الالالالالالدولي الينع الالالالالد ةالالالالالي الكويالالالالال  ال الالالالالارتي    داعي الالالالالا الالالالالالى ا ييالالالالالة تاعيالالالالالل يخر الالالالالا  يالالالالال تير ا

الالالالالالالالا تاعيالالالالالالالالل امالالالالالالالالر االسالالالالالالالالتثيار   واالسالالالالالالالالراا بي الالالالالالالالروا  2018عالالالالالالالالا   وحالالالالالالالالأل الالالالالالالالالدول ل ياالالالالالالالالاء بتعهالالالالالالالالداتها  و ي  

اسالالالالالالالتحداأل ينالالالالالالالام  حالالالالالالالرة  الالالالالالالناعية وت اريالالالالالالالة ي الالالالالالالتركة بالالالالالالالي  ال الالالالالالالانبي    والتنسالالالالالالالي  الالالالالالالالقت  بالالالالالالالي  اال هالالالالالالالتة 

 . االينية لكق البلدي  ةييا يخص عيلية  بم الحدود
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خقل تيارتو ي ر وتارة الدةاا.. التايلي يدعو الي سسة ا ينية لحا   ي  البلد وينع 

 التهديدا   وي كد: ي لس النوا  سي را قانو  الوتارة لتحديد يهايها ووا باتها

لليراتالالالالالال  العسالالالالالالكرية وسُنخ الالالالالالص ةالالالالالالي ” ُين الالالالالالف ” التايلالالالالالالي:  قالالالالالالرار ن الالالالالالا  البالالالالالالديل  يوقالالالالالالع ي لالالالالالالس النالالالالالالوا /

الناهالالالالالال  ا ول لالالالالالالرهيس ” حالالالالالالاك  التايلالالالالالالي ” ا الالالالالالرى السالالالالالاليد  * لالالالالالالة كالالالالالالل يالالالالالالا تحتا الالالالالالو الالالالالالالوتارةاليواتنالالالالالالة الي ب

تيالالالالالالالارة لي الالالالالالالر وتارة الالالالالالالالدةاا  الت الالالالالالالى خقلهالالالالالالالا وتيالالالالالالالر الالالالالالالالدةاا  2022ا ار  13ي لالالالالالالالس النالالالالالالالوا   اليالالالالالالالو  ا حالالالالالالالد 

ودعالالالالالالالالا .”عبالالالالالالالالد االييالالالالالالالالر يالالالالالالالالار ل“  ورهالالالالالالالاليس  ركالالالالالالالالا  ال الالالالالالالالي  الاريالالالالالالالال  اول ركالالالالالالالال  ”  يعالالالالالالالالة عنالالالالالالالالاد “السالالالالالالالاليد 

سالالالالالالالالة ا ينيالالالالالالالالة والعسالالالالالالالالكرية لحاالالالالالالالال   يالالالالالالالال  البلالالالالالالالالد وينالالالالالالالالع كاةالالالالالالالالة ا الالالالالالالالكال التهديالالالالالالالالدا  الداخليالالالالالالالالة التايلالالالالالالالالي  الي س

والخار يالالالالالالالة  التالالالالالالالي تسالالالالالالالتهدف  الالالالالالالالر  سالالالالالالاليادة العالالالالالالالراق وي الالالالالالالالحو  وتهالالالالالالالالدد يسالالالالالالالت بل العالالالالالالالراقيي  وحيالالالالالالالالاته   

ا ا  ي لالالالالالس النالالالالالوا  سالالالالالاليدع  ت الالالالالريع قالالالالالانو  وتارة الالالالالالالدةاا الالالالالال   يحالالالالالدد يهالالالالالالا  ووا بالالالالالا   الالالالال   الالالالالالالوتارة  ي كالالالالالد 

ونالالالالالالالاق  الناهالالالالالالال  ا ول لالالالالالالالرهيس الي لالالالالالالالس خالالالالالالالقل .بحاالالالالالالال  الالالالالالالالوم   وابنالالالالالالالاء   وي دسالالالالالالالاتو الهايالالالالالالالة التالالالالالالالي تعنالالالالالالالى

الل الالالالالالالاءي  الينا الالالالالالاللي     ييالالالالالالالالة اقالالالالالالالرار ن الالالالالالالا  البالالالالالالالالديل تن الالالالالالالاف  الالالالالالالريحة كبيالالالالالالالالرة يالالالالالالال  ال الالالالالالالبام و اليراتالالالالالالالال  

العسالالالالالالالالكرية  يبينالالالالالالالالا ا  ي لالالالالالالالالس النالالالالالالالالوا  يسالالالالالالالالاند وب الالالالالالالالوة لعيالالالالالالالالل وتارة الالالالالالالالالدةاا وسيخ الالالالالالالالص ةالالالالالالالالي اليواتنالالالالالالالالة 

ارة يالالالالالال  حيالالالالالالأل التسالالالالالاللي  والت هيالالالالالالت والتالالالالالالدري  لتعتيالالالالالالت دور الالالالالالا ةالالالالالالي اليرحلالالالالالالة الي بلالالالالالالة كالالالالالالل يالالالالالالا تحتا الالالالالالو الالالالالالالوت

كيالالالالالالالا  الالالالالالالرى بحالالالالالالالأل الينا الالالالالالال  اليهيالالالالالالالة ةالالالالالالالي الالالالالالالالوتارة و الالالالالالالرورة ا  تكالالالالالالالو  وةالالالالالالال  يعالالالالالالالايير النتا الالالالالالالة .الي بلالالالالالالالة

 .والكااءة اليهنية  واالبتعاد ع  التقثيرا  الحتبية والاهوية ةي   ا اليو وا

ع اهر وو هاء الكورد الايليي   ي كد على د. اخووا  عبدل خقل  ست بالو وةدا  ي  

  رورة العيل تن اف الايليي  وتخايف ال رر ورةع اليعاناة عنه 

 كالالالالالالمد ناهالالالالالال  رهالالالالالاليس ي لالالالالالالس النالالالالالالوا  العراقالالالالالالي د. الالالالالالاخووا  عبالالالالالالدل  حيالالالالالالد علالالالالالالى     يوقالالالالالالع ي لالالالالالالس النالالالالالالوا /

يالالالالالال   الالالالالالراه  ته يالالالالالالر  الكالالالالالورد الايليالالالالالالي  عالالالالالالانوا كثيالالالالالالرا  ةالالالالالالي تيالالالالالال  الن الالالالالالا  الباهالالالالالالد وتعر الالالالالالوا لل لالالالالالال  واال الالالالالالمهاد 

قسالالالالالالر  وتسالالالالالالاير علالالالالالالى الحالالالالالالدود العراقيالالالالالالة اتيرانيالالالالالالة وعيليالالالالالالا  ا ناالالالالالالال  وقالالالالالالديوا ت الالالالالالحيا  كبيالالالالالالرة ونا الالالالالاللوا 

ةالالالالالالي سالالالالالالبيل الحريالالالالالالة والديي راميالالالالالالة  ي الالالالالالياا  بالالالالالالق  الكالالالالالالورد الايليالالالالالالي   الالالالالال   الالالالالالريحة   الالالالالاليلة يالالالالالال  يكونالالالالالالا   الالالالالالع  

بالالالالالالالالارتا  ةالالالالالالالالي الحركالالالالالالالالة كوردسالالالالالالالالتا  ولالالالالالالالالديه  والء قالالالالالالالالويي و نتيالالالالالالالالاء ومنالالالالالالالالي لل  الالالالالالالالية الكورديالالالالالالالالة ولعبالالالالالالالالوا دورا  

 الالالالالاء حالالالالالديأل سالالالالاليادتو خالالالالالقل  سالالالالالت بالو ةالالالالالي يكتبالالالالالو الرسالالالالاليي ببغالالالالالداد اليالالالالالو  ا حالالالالالد .التحرريالالالالالة للثالالالالالورة الكورديالالالالالة

وةالالالالالالالدا  يالالالالالالال  الع الالالالالالالاهر والو هالالالالالالالاء وال خ الالالالالالاليا  يالالالالالالال  الكالالالالالالالورد الايليالالالالالالالي  برهاسالالالالالالالة السالالالالالالاليد علالالالالالالالي  2022/3/13

ديأل عالالالالال   و الالالالالالاا الكالالالالالالورد الايلالالالالالي يست الالالالالالار الالالالالالرهيس البالالالالالالارتاني ل الالالالال و  الايليالالالالالالي   و الالالالالرى خالالالالالالقل الل الالالالالاء الحالالالالالال

الايليالالالالالالي  ةالالالالالالي بغالالالالالالداد والوسالالالالالالم وال نالالالالالالو   و الالالالالالرورة ت الالالالالالدي  الالالالالالالدع  واليسالالالالالالاندة لهالالالالالال  و الالالالالاليا  عالالالالالالودة ح الالالالالالوقه  

سالالالالالالالنعيل علالالالالالالالى دعالالالالالالال  “الي الالالالالالالروعة يالالالالالالال  ع الالالالالالالارا  و يالالالالالالالق  وييتلكالالالالالالالا  و يالالالالالالالوال الكالالالالالالالورد الايليالالالالالالالي   ي الالالالالالاليرا  

بعالالالالالالة قالالالالالالرارا  اليحكيالالالالالالة الكالالالالالالورد الايليالالالالالالي  واتسالالالالالالتاادة يالالالالالال  خبالالالالالالراته  وكااهالالالالالالاته  ةالالالالالالي ي سسالالالالالالا  الدولالالالالالالة  ويتا

ال ناهيالالالالالالة العراقيالالالالالالالة العليالالالالالالا الخا الالالالالالالة ب  الالالالالالية الكالالالالالالالورد الايليالالالالالالي   و ن الالالالالالالاف  الالالالالال   ال الالالالالالالريحة وتخايالالالالالالف ال الالالالالالالرر 

ناهالالالالال  رهالالالالاليس الي لالالالالالس  الالالالالدد علالالالالالى    ي لالالالالالس النالالالالالوا  ةالالالالالي الالالالالالدورة النيابيالالالالالة الخايسالالالالالة .ورةالالالالالع اليعانالالالالالاة عالالالالالنه 

الي سسالالالالالالة الت الالالالالالريعية سالالالالالاليعيل علالالالالالالى  ن الالالالالالاف كالالالالالالل ال الالالالالالراه  اليت الالالالالالررة بسالالالالالالب  سياسالالالالالالا  الن الالالالالالا  السالالالالالالاب   و
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لالالالالالالالديها حالالالالالالالرص ةالالالالالالالي رةالالالالالالالع الحيالالالالالالالف واليعانالالالالالالالاة يالالالالالالال  اليالالالالالالالوامني  ل ييالالالالالالالع اليكونالالالالالالالا  بالت الالالالالالالريعا  وال الالالالالالالواني  

 .الناة ة

 

 

د. اخووا  عبدل يدي  ب دة اله و  اتر ابي على  ربيل  ي كدا  على        اتعتداءا  

ية وال انونية ل  ت ف  يا  يسيرة الكورد ةي ت حي  اليسار وة  ا سمس الديي رام

 والدستورية وبناء الوم  يع ال مركاء

 

 دا  ناهالالالالالال  رهالالالالاليس ي لالالالالالس النالالالالالالوا  العراقالالالالالي د. الالالالالاخووا  عبالالالالالالدل  حيالالالالالد اليالالالالالو  ا حالالالالالالد  يوقالالالالالع ي لالالالالالس النالالالالالوا /

وب الالالالالالالالدة اله الالالالالالالالو  اتر الالالالالالالالابي ب الالالالالالالالواري  باليسالالالالالالالالتية علالالالالالالالالى عالالالالالالالالدد يالالالالالالالال  الينالالالالالالالالام  ةالالالالالالالالي يحاة الالالالالالالالة  2022/3/13

يا ب الالالالالالرية  يعتبالالالالالالرا  سالالالالالاليادتو بالالالالالالق  تكالالالالالالرار اله يالالالالالالا  ت الالالالالالف  ربيالالالالالالل ة الالالالالالر اليالالالالالالو   وح الحيالالالالالالد دو  وقالالالالالالوا  الالالالالالحا

وراههالالالالالا  هالالالالالا  ي هولالالالالالة يالالالالال  ي الالالالالاييع يسالالالالاللحة خمالالالالالرة ي الالالالال  ردعهالالالالالا ب الالالالالوة  نهالالالالالا تتعيالالالالالد  سالالالالالتهداف ا قلالالالالالي  ةالالالالالي 

   يالالالالالالا رى علالالالالالالى الكالالالالالالالورد يالالالالالال  عيليالالالالالالا  ا ناالالالالالالالال ” يحالالالالالالاوال  ياهسالالالالالالة لتعتعالالالالالالالة ا يالالالالالال  واتسالالالالالالت رار  ي الالالالالالالياا  

الن الالالالالالا  الباهالالالالالالد واتعتالالالالالالداءا  اتر ابيالالالالالالة وقمالالالالالالع اليواتنالالالالالالا   وال  الالالالالالف الكييالالالالالالاو  والته يالالالالالالر ال سالالالالالالر  ةالالالالالالي تيالالالالالال 

اتتحاديالالالالالالة علالالالالالالى ا قلالالالالالالي  لالالالالالال  ت الالالالالالد  ناعالالالالالالا   ولالالالالالال  ت الالالالالالف  يالالالالالالا  يسالالالالالاليرة الكالالالالالالمورد ةالالالالالالي ت الالالالالالحي  اليسالالالالالالار وةالالالالالال  

ا سالالالالالالمس الديي راميالالالالالالة وال انونيالالالالالالة والدسالالالالالالتورية وبنالالالالالالاء الالالالالالالوم  يالالالالالالع ال الالالالالالمركاء وحاالالالالالال  ح الالالالالالوق  ييالالالالالالع يكونالالالالالالا  

 .”التحالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالديا  ال الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالع   وكوردسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالتا  لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال  ولالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال  تنحالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالي  يالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا 

ناهالالالالال  رهالالالالاليس الي لالالالالالس  سالالالالالتنكر  الالالالال   العلييالالالالالة اتر ابيالالالالالة التالالالالالي مالالالالالال   ربيالالالالالل  ودعالالالالالا الحكويالالالالالة اتتحاديالالالالالة  لالالالالالى 

 الالالالالالرورة التعالالالالالالاو  ا ينالالالالالالي والعسالالالالالالكر  وعلالالالالالالى يسالالالالالالتوى عالالالالالالالي يالالالالالال  ال يالالالالالالادا  يالالالالالالع حكويالالالالالالة  قلالالالالالالي  كوردسالالالالالالتا   

كيالالالالالا مالالالالالال  عبالالالالالدل  والعيالالالالالل الي الالالالالتر  لينالالالالالع  الالالالال   اتعتالالالالالداءا  اليتكالالالالالررة التالالالالالي تيالالالالالس  يالالالالال  وسالالالالاليادة العالالالالالراق 

التحالالالالالالالالف الالالالالالالالدولي لتكثيالالالالالالالف ال هالالالالالالالود ويسالالالالالالالاعدة الحكويالالالالالالالة العراقيالالالالالالالة لحيايالالالالالالالة ا  الالالالالالالواء التالالالالالالالي باتالالالالالالال  ول سالالالالالالالف 

 .عر ة  يا  العيليا  اتر ابية

 

 ا يباحثا  حول  يكانية ةت  يدرسة عراقية حكويية ةي السودالناه  يحيود ال يسي: 

بحالالالالالالأل الناهالالالالالال  يحيالالالالالالود حسالالالالالالي  ال يسالالالالالالي  يالالالالالالع ال الالالالالالاه  بقعيالالالالالالال ال ن الالالالالاللية السالالالالالالودانية  /وكالالالالالالالة االنبالالالالالالاء العراقيالالالالالالة

 .ايكانيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة ةالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالت  يدرسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة عراقيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة حكوييالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة ةالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالي السالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالودا 

و كالالالالالالر بيالالالالالالا  ليكتالالالالالال  ال يسالالالالالالي تل تالالالالالالو )واا(   نالالالالالالو  ةالالالالالالي  مالالالالالالار السالالالالالالعي لت ويالالالالالالة العققالالالالالالا  العراقيالالالالالالة بعالالالالالالدد يالالالالالال  

يحيالالالالالالود حسالالالالالالي  ال يسالالالالالي ةالالالالالالي يكتبالالالالالالو بالغتاليالالالالالة الالالالالالالوتير الياالالالالالالوة ال الالالالالالاه  ال الالالالالعو  ال الالالالالالدي ةن اسالالالالالالت بل الناهالالالالال  

ا يالالالالال  اليلاالالالالالا   بينهالالالالالا  بقعيالالالالالال قن الالالالاللية دولالالالالالة السالالالالالودا  ةالالالالالي بغالالالالالداد  حيالالالالالد  بالالالالالرا ي  حسالالالالال   وبحالالالالالأل يعالالالالالو عالالالالالدد 

 ."التعالالالالالالالالالالالاو  التعلييالالالالالالالالالالالي والتو يالالالالالالالالالالالة بالالالالالالالالالالالي  ال ايعالالالالالالالالالالالا  واليالالالالالالالالالالالن  الدراسالالالالالالالالالالالية اليتبادلالالالالالالالالالالالة بالالالالالالالالالالالي  البلالالالالالالالالالالالدي 

 ."ةالالالالالالالالالالت  يدرسالالالالالالالالالالة عراقيالالالالالالالالالالة حكوييالالالالالالالالالالة ةالالالالالالالالالالي السالالالالالالالالالالودا  و  الالالالالالالالالالاف:  كيالالالالالالالالالالا تمالالالالالالالالالالرق ال يسالالالالالالالالالالي تيكانيالالالالالالالالالالة

يالالالالال   هتالالالالالو   بالالالالالدى الالالالالالوتير الياالالالالالوة السالالالالالوداني  اسالالالالالتعداد حكويالالالالالة بالالالالالقد  للتعالالالالالاو  يالالالالالع العالالالالالراق ةالالالالالي يختلالالالالالف  

https://www.ina.iq/151211--.html
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الالالالالالالا و   البلالالالالالالالدي  ي يعهيالالالالالالالالا تالالالالالالالاري  ي الالالالالالالتر  يالالالالالالال  اليحبالالالالالالالالة والتعالالالالالالالاو  وتبالالالالالالالادل الي الالالالالالالالال   الي الالالالالالالاال   خ و  

 .الرسيية وال عبية

 

 

 

 ام على خلاية ته  ةساد ويخالاا  قانونيةتحر  نيابي الست وا  وتير الن

ك الالالالالا  ع الالالالالو ي لالالالالالس النالالالالالوا  ت الالالالالرة الب الالالالالار    ا حالالالالالد  عالالالالال  تو يالالالالالو  سالالالالالهلة برليانيالالالالالة  لالالالالالى  اليعلويالالالالالة/وكالالالالالالة 

وتيالالالالالر الالالالالالنام احسالالالالالا  عبالالالالالد ال بالالالالالار حالالالالالول العديالالالالالد يالالالالال  اليخالاالالالالالا    ي كالالالالالدة التحالالالالالر  ل يالالالالالع تواقيالالالالالع السالالالالالت وابو 

 .داخل قبة البرليا 

العديالالالالالالالد يالالالالالالال  ا سالالالالالالالهلة و هالالالالالالال   لالالالالالالالى وتيالالالالالالالر الالالالالالالالنام ب الالالالالالالق  عالالالالالالالدد يالالالالالالال  “      وقالالالالالالالال  الب الالالالالالالار  ةالالالالالالالي ت الالالالالالالري 

 .”اليخالاالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا  والاسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاد والتلكالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال  ةالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالي العيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل

 نالالالالالالالا  العديالالالالالالالد يالالالالالالال  اليقح الالالالالالالا  التالالالالالالالي تحالالالالالالاليم بعيالالالالالالالل وتارة الالالالالالالالنام نا يالالالالالالال  عالالالالالالال  ال االالالالالالالت عالالالالالالال  “و  الالالالالالالاة     

 .” وتيالالالالالالر الالالالالالالنام تسالالالالالالب   لالالالالالالى اللحالالالالالالاق ال الالالالالالرر بيحاة الالالالالالا  ال نالالالالالالو“  ي الالالالالاليرة الالالالالالالى    ”ال الالالالالالوابم ال انونيالالالالالالة

 الالالالالال ا التخالالالالالالبم ةالالالالالالي عيالالالالالالل الالالالالالالوتير سالالالالالالت علنا “و و الالالالالالح  الب الالالالالالار  و الالالالالالي ناهبالالالالالالة عالالالالالال  يحاة الالالالالالة الب الالالالالالرة     

 .”يلتيي   ي  وا بنا الرقابي ةي يساهلة وتير النام داخل قبة البرليا 

 

 

 يدعو ل لسة نيابية مارهة ليناق ة االعتداء على  ربيل احيد ال بور  ناه ال

لف العالالالالالالت    حيالالالالالالد ال بالالالالالالور   اليالالالالالالو  ا حالالالالالالد   نالالالالالالو ال ييكالالالالالال  السالالالالالالكو  قالالالالالالال الناهالالالالالال  عالالالالالال  تحالالالالالالا /السالالالالالالويرية نيالالالالالالوت

 .ع  االعتداء ال اروخي ي  االرا ي االيرانية  د الين ا  اليدنية ةي اربيل

عتالالالالالداء ال الالالالالاروخي يالالالالال  االرا الالالالالي االيرانيالالالالالة  الالالالالد الين الالالالالا     اال  تالالالالالويتر و كالالالالالر ال بالالالالالور  ةالالالالالي تدوينالالالالالة علالالالالالى

ال ييكالالالالالالال  السالالالالالالالكو  عليالالالالالالالو ويتملالالالالالالال  ع الالالالالالالد  لسالالالالالالالة مارهالالالالالالالة لي لالالالالالالالس النالالالالالالالوا  ليناق الالالالالالالة  اربيالالالالالالالل اليدنيالالالالالالالة ةالالالالالالالي

 ."رارا االعتداء اآلث  واتخا  يا يلت  ت ا  ي  ق

 

 

 

 

 

https://www.alsumaria.tv/Entity/81457/%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/81457/%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/133545/%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%84/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/133545/%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%84/ar/
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 السايراهي يعل ا  على استهداف  ربيل:   رار يبا ر بعققا  العراق الدولية وي الحو العليا

علالالالالالال  رهالالالالالاليس تحالالالالالالالف عالالالالالالت   يثنالالالالالالى السالالالالالالايراهي  اليالالالالالالو  ا حالالالالالالد  علالالالالالالى االسالالالالالالتهداف ال الالالالالالاروخي  /بغالالالالالالداد اليالالالالالالو 

 ي الحو العليا.ال   مال  ربيل  ةييا  كد  نو ي ر ب كل يبا ر بعققا  العراق الدولية و

وقالالالالالالال السالالالالالالايراهي  ةالالالالالالي تغريالالالالالالدة لالالالالالالو علالالالالالالى ين الالالالالالة  تالالالالالالويتر       اسالالالالالالتهداف البعثالالالالالالا  الدبلوياسالالالالالالية وي الالالالالالال  

الالالالالالالدول ال الالالالالالدي ة اليتوا الالالالالالدة علالالالالالالى ا را الالالالالالي العراقيالالالالالالة يالالالالالال  قبالالالالالالل  هالالالالالالا  خار يالالالالالالة  و داخليالالالالالالة  الالالالالالو اسالالالالالالتهداف 

 لسيادة البلد و  رار يبا ر بعققاتو الدولية وي الحو العليا .

  االستهداف  ير غير خا ع بتاتا  لآلراء السياسية التي نتا   و نختلف حولها .و  اف     

 

 

 يك ف ع   حالة وتير اليالية الى ال  اء  اد  السقيي ناه ال

ك الالالالالالف ع الالالالالالو ي لالالالالالالس النالالالالالالوا   الالالالالالاد  السالالالالالالقيي  ا حالالالالالالد  عالالالالالال   حالالالالالالالة وتيالالالالالالر الياليالالالالالالة علالالالالالالي  اليعلويالالالالالالة/وكالالالالالالالة 

 . لنتا ة الرتكابو  ريية ا  رار باليال العا عقو   لى االدعاء العا  وال  اء و يهة ا

وتيالالالالالالر الياليالالالالالالة ي الالالالالالتبو بالالالالالالو ةالالالالالالي ا  الالالالالالرار باليالالالالالالال العالالالالالالا  ةييالالالالالالا يتعلالالالالالال  “     وقالالالالالالال السالالالالالالقيي ةالالالالالالي ت الالالالالالري  

 .”بياالالالالالالالالالالالردا  البماقالالالالالالالالالالالة التيوينيالالالالالالالالالالالة ودعالالالالالالالالالالال  الاهالالالالالالالالالالالا  اله الالالالالالالالالالالة نتي الالالالالالالالالالالة رةالالالالالالالالالالالع سالالالالالالالالالالالعر  الالالالالالالالالالالرف الالالالالالالالالالالالدوالر

ة الياليالالالالالالالة لالالالالالالال  تخ الالالالالالالص    يبلالالالالالالال  وبعالالالالالالالد االمالالالالالالالقا علالالالالالالالى حيثيالالالالالالالا  اليو الالالالالالالع تبالالالالالالالي     وتار“و  الالالالالالالاف  نالالالالالالالو 

يلالالالالالف ةسالالالالالاد وتارة الياليالالالالالة بريتالالالالالو تيالالالالال   حالتالالالالالو  لالالالالالى االدعالالالالالاء “  يبينالالالالالا ا  ”لليالالالالالواد الغ اهيالالالالالة والاهالالالالالا  اله الالالالالة

 .”العالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا  وال هالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا  ال  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاهية

وكالالالالالا  السالالالالالقيي  كالالالالالد ةالالالالالي وقالالالالال  سالالالالالاب      اولالالالالالى خمواتنالالالالالا الرقابيالالالالالة  حالالالالالالة الالالالالالوتراء الي  الالالالالري   لالالالالالى االدعالالالالالاء 

 .سب  و ود بعة الخروقا  ل بها  ةساد ياليالعا  و يهة النتا ة ب
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 : اليحكية االتحادية تحتاد الى ة هاء يتيرسي  وي   تعديل قانونهاوعد ال دو ناه ال

 كالالالالالد ع الالالالالالو ي لالالالالالس النالالالالالالوا  وعالالالالالد ال الالالالالالدو  االحالالالالالد      الالالالالالرورة العيالالالالالل علالالالالالالى تعالالالالالديل قالالالالالالانو   اليعلويالالالالالالة/وكالالالالالالة 

ا الالالالالالالى    اليحكيالالالالالالة تحتالالالالالالاد  لالالالالالالى ة هالالالالالالاء يتيرسالالالالالالي  اليحكيالالالالالالة االتحاديالالالالالالة ودعالالالالالال  الي سسالالالالالالة ال  الالالالالالاهية  ي الالالالالالير

 نالالالالالا  قالالالالالواني   دليالالالالالة بالالالالالي  الكتالالالالالل السياسالالالالالية  “     وقالالالالالال ال الالالالالدو ةالالالالالي حالالالالالوار املعالالالالال  عليالالالالالو .ولالالالالالديه  بالالالالالاا مويالالالالالل

  ا يالالالالالا و الالالالالع   الالالالال   الكتالالالالالل الي الالالالاللحة العايالالالالالة ن الالالالال   عينهالالالالالا ةلالالالالال  تكالالالالالو   دليالالالالالة  لكنهالالالالالا علالالالالالى ال انالالالالال  اآلخالالالالالر 

غوما  والي الالالالالالالالحة السياسالالالالالالالية والحتبيالالالالالالالة ولالالالالالالال  تالالالالالالالالر دخلالالالالالالال   الالالالالالالي  خانالالالالالالالة اليحا  الالالالالالالة والتواة الالالالالالالا  وال الالالالالالالال

كالالالالالالل الهيهالالالالالالا  التالالالالالالي اسالالالالالالتحدث  بعالالالالالالد العالالالالالالا  “و  الالالالالالاف     . ”النالالالالالالور  و   تالالالالالال  ت الالالالالالريعها ةسالالالالالالتكو   الالالالالالعياة

كانالالالالالال  تحتالالالالالالالاد  لالالالالالالالى قالالالالالالالواني   بع الالالالالالالها تالالالالالالال  الت الالالالالالوي  عليالالالالالالالو وبع الالالالالالالها ب الالالالالالالي يهيالالالالالالالق   و بحا الالالالالالالة  لالالالالالالالى  2003

 .”تعالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالديل  يثالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل قالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالانو  اليحكيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة االتحاديالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة

اليحكيالالالالالالة  هالالالالالالة يهيالالالالالالة ةالالالالالالي تركيبالالالالالالة الن الالالالالالا  السياسالالالالالالي العراقالالالالالالي  وتعالالالالالالد ال هالالالالالالة ال الالالالالالاينة “و و الالالالالال  ال الالالالالالدو    

ةالالالالالالي اليحاة الالالالالالة علالالالالالالى  ركالالالالالالا  الدولالالالالالالة وحالالالالالالل النتاعالالالالالالا  والبالالالالالال  ةالالالالالالي اخالالالالالالتقف و هالالالالالالا  الن الالالالالالر  و ةالالالالالالي تاسالالالالالالير 

اليحكيالالالالالالة  الالالالالالي الير الالالالالالع الالالالالالالرهيس حالالالالالالي  يتاالالالالالالاق  االخالالالالالالتقف بالالالالالالي  الارقالالالالالالاء “  ي الالالالالاليرا   لالالالالالالى    ”بعالالالالالالة ال الالالالالالواني 

 . ”الالالالالالالالالالالالالالالالال ي  لالالالالالالالالالالالالالالالالديه  يقح الالالالالالالالالالالالالالالالا  علالالالالالالالالالالالالالالالالى بعالالالالالالالالالالالالالالالالة ال الالالالالالالالالالالالالالالالواني  السياسالالالالالالالالالالالالالالالاليي   و بالالالالالالالالالالالالالالالالي 

اليحكيالالالالالالة تحتالالالالالالاد  لالالالالالالى ة هالالالالالالاء يتيرسالالالالالالي  ولالالالالالالديه  بالالالالالالاا مويالالالالالالل  ويالالالالالال  ال الالالالالالرور  العيالالالالالالل علالالالالالالى “وتالالالالالالابع  ا  

تعالالالالالالديل قالالالالالالانو  اليحكيالالالالالالة االتحاديالالالالالالة ودعالالالالالال  الي سسالالالالالالة ال  الالالالالالاهية اليهيالالالالالالة لليحاة الالالالالالة علالالالالالالى اسالالالالالالت قلية ال  الالالالالالاء 

 . ”ركانها ي   ان  آخري   هة  وك ل  الحاا  على العيلية السياسية و 

 :  سراهيل تعتبر اتقلي  ن مة االنمقق ةي ي روا ت سي  العراقيحيد ال در  ناه ال

 كالالالالالالد ع الالالالالالو ي لالالالالالالس النالالالالالالوا  يحيالالالالالالالد حسالالالالالال  ال الالالالالالدر   ا حالالالالالالد      سالالالالالالراهيل تعتبالالالالالالر  قلالالالالالالالي   اليعلويالالالالالالة / وكالالالالالالالة

ا  كرديالالالالالالالة  كردسالالالالالالتا  ن مالالالالالالة االنمققالالالالالالالة ةالالالالالالي ي الالالالالالالروا ت سالالالالالالي  العالالالالالالراق وتاتيتالالالالالالالو بيسالالالالالالاعدة  حالالالالالالالتا  و خ الالالالالالي

ةييالالالالالا اعتبالالالالالر توا الالالالالد قالالالالالوا  اليوسالالالالالاد وال الالالالالركا  ا ينيالالالالالة اتسالالالالالراهيلية ةالالالالالي  قلالالالالالي  كردسالالالالالتا  بقنالالالالالو ييثالالالالالل ت الالالالالاوتا 

توا الالالالالالد اليوسالالالالالالالاد اتسالالالالالالالراهيلي وال الالالالالالركا  ا ينيالالالالالالالة ةالالالالالالالي “وقالالالالالالالال ال الالالالالالالدر       . الالالالالالارخا علالالالالالالالى سالالالالالالاليادة العالالالالالالراق

  ”ل  و التعالالالالالامي يالالالالالع  سالالالالالراهيل ربيالالالالالل ييثالالالالالل ت الالالالالاوتا علالالالالالى ال الالالالالواني  العراقيالالالالالة لو الالالالالود يالالالالالواد ةيهالالالالالا تينالالالالالع التعايالالالالال

 قلالالالالالالي  كردسالالالالالالتا  ” و  الالالالالالاف     .”تحالالالالالال     يبالالالالالالرر تو الالالالالالد  الالالالالالركا   ينيالالالالالالة  سالالالالالالراهيلية ةالالالالالالي الالالالالالالبقد “يتسالالالالالالاهق 

قسالالالالالاليا “  يبينالالالالالالا    ”ييثالالالالالالل يالالالالالالومل قالالالالالالد  تسالالالالالالراهيل ون مالالالالالالة االنمققالالالالالالة ةالالالالالالي ي الالالالالالروا ت سالالالالالالي  العالالالالالالراق وتاتيتالالالالالالو

ةالالالالالالالي اتقلالالالالالالالي  بسالالالالالالالب  الي الالالالالالالال   يالالالالالالال  ا حالالالالالالالتا  وال خ الالالالالالاليا  الكرديالالالالالالالة سالالالالالالاليح  بتوا الالالالالالالد ال انالالالالالالال  اتسالالالالالالالراهيلي

ت سالالالالالالالي  العالالالالالالالراق يملالالالالالالال   قلييالالالالالالالي وييثالالالالالالالل   ييالالالالالالالة بالغالالالالالالالة ” وتالالالالالالالابع ال الالالالالالالدر      .”اليتبادلالالالالالالالة بالالالالالالالي  المالالالالالالالرةي 

ي الالالالالروا الت سالالالالالي  يبالالالالالد  يالالالالال   قلالالالالالالي  “  الةتالالالالالا  لالالالالالى    ”و ولويالالالالالة كبيالالالالالرة لالالالالالدى  سالالالالالراهيل وحلااههالالالالالا ةالالالالالي الينم الالالالالة

الدسالالالالالالالتور العراقالالالالالالالي وقوانينالالالالالالالو و “هالالالالالالال     و و الالالالالالال  النا.”كردسالالالالالالالتا  وبتعالالالالالالالاو  قالالالالالالالادة اتقلالالالالالالالي  يالالالالالالالع اتسالالالالالالالراهيليي 

  ”ال الالالالالالع  العراقالالالالالالي وال الالالالالالرعية الومنيالالالالالالة لالالالالالال  ير الالالالالالوا بالالالالالالق  توا الالالالالالد للكيالالالالالالا  ال الالالالالالهيوني علالالالالالالى ارة العالالالالالالراق

 قلالالالالالالي  كردسالالالالالالتا  ت الالالالالالاوت علالالالالالالى ال الالالالالالواني  العراقيالالالالالالة بالسالالالالالاليا  لتوا الالالالالالد اليوسالالالالالالاد وال الالالالالالركا  “ي الالالالالاليرا  لالالالالالالى    

 .”ا ينية التابعة تسراهيل على  ر و
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 : ق ف  ربيل رسالة للتحالف الثقثي وسني ي بت كيل الحكويةخليليحيا ناه  ال

عالالالالالدا الناهالالالالال  عالالالالال  الحالالالالالت  الالالالالالديي رامي الكوردسالالالالالتاني يحيالالالالالا خليالالالالالل  يالالالالالو  ا حالالالالالد  ق الالالالالف  ربيالالالالالل    الالالالالا  نيالالالالالوت /

عا الالالالالالية  قلالالالالالالي  كوردسالالالالالالتا  يالالالالالال  قبالالالالالالل الحالالالالالالرس الثالالالالالالور  اتيرانالالالالالالي يحيالالالالالالل  رسالالالالالالالة سياسالالالالالالية   وةييالالالالالالا بالالالالالاليا     

الحكويالالالالالالة العراقيالالالالالالة ال ديالالالالالالدة   كالالالالالالد     الالالالالال    الرسالالالالالالاهل  لالالالالالال  تخيالالالالالالف التحالالالالالالالف ال  الالالالالالف يهالالالالالالدف لعرقلالالالالالالة ت الالالالالالكيل 

وقالالالالالال خليالالالالالل  لوكالالالالالالة  الالالالالا  نيالالالالالوت      ق الالالالالف  ربيالالالالالل يالالالالال  .الثقثالالالالالي وسيي الالالالالي نحالالالالالو ت الالالالالكيل حكويالالالالالة ا غلبيالالالالالة

قبالالالالالالل الحالالالالالالرس الثالالالالالالور  اتيرانالالالالالالي   الالالالالالو يحاولالالالالالالة لعرقلالالالالالالة عيليالالالالالالة ت الالالالالالكيل الحكويالالالالالالة العراقيالالالالالالة ال ديالالالالالالدة و الالالالالالي 

عالالالالالالالالراق والينم الالالالالالالالة  ولهالالالالالالالال ا ال  الالالالالالالالف يحيالالالالالالالالل رسالالالالالالالالالة سياسالالالالالالالالية ولالالالالالالالاليس  ينيالالالالالالالالة رسالالالالالالالالالة سالالالالالالالاللبية السالالالالالالالالت رار ال

و  الالالالالاف خليالالالالالل     الرسالالالالالاهل السياسالالالالالية يالالالالال  خالالالالالقل ق الالالالالف  ربيالالالالالل لالالالالال  تخيانالالالالالا ولالالالالال  تخيالالالالالف حلااءنالالالالالا ةالالالالالي ."ة الالالالالم

التحالالالالالالالف الثقثالالالالالالي  بالالالالالالل  الالالالالال   االعيالالالالالالال سالالالالالالوف تتيالالالالالالد يالالالالالال  تياسالالالالالال  التحالالالالالالالف وات الالالالالالرار والعيالالالالالالل نحالالالالالالو ت الالالالالالكيل 

و علالالالالالال  الحالالالالالرس الثالالالالالالور  ."التحالالالالالالف الثقثالالالالالالي  خالالالالالقل اليرحلالالالالالالة الي بلالالالالالة حكويالالالالالة ا غلبيالالالالالة  التالالالالالالي يسالالالالالعى اليهالالالالالالا

وبعالالالالالالد ينت الالالالالالف "االيرانالالالالالالي رسالالالالالالييا  تبنالالالالالالي   الالالالالالو   ربيالالالالالالل وي الالالالالالول  نالالالالالالو اسالالالالالالتهدف ي الالالالالالرا  لالالالالالالم اليوساد االسالالالالالالراهيل

ليلالالالالالالة  يالالالالالالس السالالالالالالب   اسالالالالالالتهدة  عالالالالالالدة  الالالالالالواري  ي هولالالالالالالة الي الالالالالالدر يحالالالالالاليم ال ن الالالالالاللية االيريكيالالالالالالة ةالالالالالالي  ربيالالالالالالل  

ولالالالالالالال  يسالالالالالالالار .علالالالالالالالى مريالالالالالالال  ي الالالالالالاليف  الالالالالالالق  الالالالالالالالدي  24ية كوردسالالالالالالالتا  اسالالالالالالالتهدف بع الالالالالالالا  ينهالالالالالالالا يبنالالالالالالالى ة الالالالالالالاه

ال  الالالالالالالف عالالالالالالال    الالالالالالالرار ب الالالالالالالرية  بحسالالالالالالال   الالالالالالالحة االقلالالالالالالالي . و علنالالالالالالال   دارة يمالالالالالالالار اربيالالالالالالالل الالالالالالالالدولي  اسالالالالالالالتيرار 

كيالالالالالالا قالالالالالالال  وتارة الن الالالالالالالل واالت الالالالالالاال  ةالالالالالالي اتقلالالالالالالالي      .الالالالالالالرحق  ال ويالالالالالالة ةالالالالالالي اليمالالالالالالالار  ولالالالالالال  ت الالالالالالهد توقاالالالالالالالا  

يالالالالالالالة  واليمالالالالالالالار لالالالالالالال  ي الالالالالالال  بالالالالالالالق  ا ى نهاهيالالالالالالالا  ولالالالالالالال  يالالالالالالالت  حركالالالالالالالة الميالالالالالالالرا  ةالالالالالالالي يمالالالالالالالار اربيالالالالالالالل الالالالالالالالدولي مبيع

 .استهداةو

 ”ي  ود“: تلك  ال ركا  الكردية ةي الوسم وال نو  رةي  ال الحي ناه ال

اكالالالالالالد الناهالالالالالال  عالالالالالال  تحالالالالالالالف الاالالالالالالت  رةيالالالالالال  ال الالالالالالالحي   االحالالالالالالد   ا  تلكالالالالالال  ال الالالالالالركا  الكرديالالالالالالة  اليعلويالالالالالالة/وكالالالالالالالة 

تحالالالالالال  غمالالالالالالاء وتو يهالالالالالالا  يحالالالالالالددة   الالالالالالل ينالالالالالالع كونهالالالالالالا تعيالالالالالالل ” ي  الالالالالالود“العايلالالالالالالة ةالالالالالالي اليحاة الالالالالالا  ال نالالالالالالو  

يحاة الالالالالالا  ال نالالالالالالو  ياتالالالالالالال  تعالالالالالالاني يالالالالالال  تلكالالالالالال  “     وقالالالالالالال ال الالالالالالالحي ةالالالالالالي ت الالالالالالري  .تمالالالالالالور تلالالالالالال  اليحاة الالالالالالا 

ال الالالالالالركا  الكرديالالالالالالة ةالالالالالالي قماعالالالالالالا  الكهربالالالالالالاء والالالالالالالنام والن الالالالالالل ب الالالالالالكل يسالالالالالالتير دو  يحاسالالالالالالبة والتالالالالالالي  د  الالالالالالالى 

 .” ي الالالالالالالالالالالالالالالالالاف وعرقلالالالالالالالالالالالالالالالالالة الي الالالالالالالالالالالالالالالالالاريع التالالالالالالالالالالالالالالالالالي يالالالالالالالالالالالالالالالالال   الالالالالالالالالالالالالالالالالانها تمالالالالالالالالالالالالالالالالالوير تلالالالالالالالالالالالالالالالالال  اليحاة الالالالالالالالالالالالالالالالالالا 

 حالالالالالالالالة تلالالالالالالال  الي الالالالالالالاريع اليهيالالالالالالالة والحيويالالالالالالالة ليحاة الالالالالالالا  ال نالالالالالالالو  لل الالالالالالالركا  الكرديالالالالالالالة ي  الالالالالالالود ” و  الالالالالالالاف ا  

 .”وتعيالالالالالالالالالالالالالالل تحالالالالالالالالالالالالالال  غمالالالالالالالالالالالالالالاء وتو يهالالالالالالالالالالالالالالا  يحالالالالالالالالالالالالالالددة ال الالالالالالالالالالالالالالل ينالالالالالالالالالالالالالالع تمالالالالالالالالالالالالالالور تلالالالالالالالالالالالالالال  اليحاة الالالالالالالالالالالالالالا 

التركيالالالالالالت علالالالالالالى تلالالالالالال  ال الالالالالالالركا  يالالالالالال  قبالالالالالالل االعالالالالالالق  وال هالالالالالالا  السياسالالالالالالية يالالالالالالالع “ومالالالالالالال  ال الالالالالالالحي ب الالالالالالرورة 

ل اليراقبالالالالالالالة الح ي يالالالالالالالة وا الالالالالالالراء اسالالالالالالالتبيانا  والعيالالالالالالالل علالالالالالالالى اسالالالالالالالتبعاد ا ك الالالالالالالف  ن اتاتهالالالالالالالا با رقالالالالالالالا  يالالالالالالال  خالالالالالالالق

 .”واسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالتبدالها ب الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالركا  ا نبيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة  ا  كاالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاءة وقالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالدرا  اكبالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالر

وكالالالالالالا  الخبيالالالالالالر النامالالالالالالي حيالالالالالالتة ال الالالالالالوا ر   كالالالالالالد ةالالالالالالي ت الالالالالالري  سالالالالالالاب  لالالالالالالم/اليعلوية/     الع الالالالالالود االسالالالالالالتثيارية 

رديالالالالالة علالالالالالى وتارة الالالالالالنام   يبينالالالالالا التالالالالالي تالالالالال  ينحهالالالالالا ل الالالالالركة قيالالالالالوا  الكرديالالالالالة كانالالالالال  يارو الالالالالة يالالالالال  قبالالالالالل قيالالالالالادا  ك

 .   ع ود تل  ال ركة ةاسدة بايتيات
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 رهيس ال يهورية: استهداف  ربيل  ريية ار ابية يدانة وتوقيتو يري 

اكالالالالالالالد رهالالالالالالاليس ال يهوريالالالالالالالة بالالالالالالالر    الالالالالالالال   اليالالالالالالالو  االحالالالالالالالد  ا  اسالالالالالالالتهداف  ربيالالالالالالالل  رييالالالالالالالة  السالالالالالالالويرية نيالالالالالالالوت/

 .ار ابية ُيدانة وتوقيتو ُيري 

غريالالالالالدة تابعتهالالالالالا السالالالالالويرية نيالالالالالوت  ا   اسالالالالالتهداف  ربيالالالالالل  رييالالالالالة ار ابيالالالالالة ُيدانالالالالالة  وتوقيتالالالالالو وقالالالالالال  الالالالالال  ةالالالالالي ت

الُيريالالالالالالالال  يالالالالالالالالع بالالالالالالالالوادر االناالالالالالالالالراد السياسالالالالالالالالي يسالالالالالالالالتهدف عرقلالالالالالالالالة االسالالالالالالالالتح اقا  الدسالالالالالالالالتورية بت الالالالالالالالكيل حكويالالالالالالالالة 

 ."ي تدرة

وا الالالالالالاف  ي الالالالالال  الوقالالالالالالوف بحالالالالالالت   الالالالالالد يحالالالالالالاوال  تد البلالالالالالالد ةالالالالالالي الاو الالالالالالى   ي الالالالالالددا علالالالالالالى   الالالالالالرورة توحيالالالالالالد  

 ."ال وا  ا ينية وترسي  ير عية الدولة ويكاةحة االر ابيي  الخار ي  ع  ال انو  ال ف لدع 

 

 الكا يي ي كد لبلينك  عد  السيا  بتحول العراق  لى ساحة لت اية الحسابا  الخار ية

اى الكالالالالالا يي  يالالالالالع وتيالالالالالر الخار يالالالالالة ا يريكالالالالالي بحالالالالالأل رهالالالالاليس ي لالالالالالس الالالالالالوتراء ي الالالالالم /وكالالالالالالة االنبالالالالالاء العراقيالالالالالة

 نتالالالالالوني بليالالالالالنك   العققالالالالالا  الثناهيالالالالالة وتمالالالالالورا  االحالالالالالداأل  ةييالالالالالا  كالالالالالد عالالالالالد  السالالالالاليا  بتحالالالالالول العالالالالالراق  لالالالالالى سالالالالالاحة 

 .لت الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاية الحسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالابا  الخار يالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة

و كالالالالالالالالالر اليكتالالالالالالالالال  االعقيالالالالالالالالالي لالالالالالالالالالرهيس الالالالالالالالالالوتراء تل تالالالالالالالالالو )واا(      رهالالالالالالالالاليس ي لالالالالالالالالالس الالالالالالالالالالوتراء ي الالالالالالالالالماى 

د  ات الالالالالالاال   اتايالالالالالالا  يالالالالالال  وتيالالالالالالر خار يالالالالالالة الواليالالالالالالا  اليتحالالالالالالدة ا يريكيالالالالالالة  نتالالالالالالوني الكالالالالالالا يي  تل االالالالالالى يسالالالالالالاء ا حالالالالالال

 ."بليالالالالالالالالالالالالالالنك   و الالالالالالالالالالالالالالالرى اثنالالالالالالالالالالالالالالاء االت الالالالالالالالالالالالالالالال يناق الالالالالالالالالالالالالالة العققالالالالالالالالالالالالالالالا  الثناهيالالالالالالالالالالالالالالة وتمالالالالالالالالالالالالالالالورا  االحالالالالالالالالالالالالالالالداأل

و كالالالالالالد الالالالالالالوتير بلنكالالالالالالي   بحسالالالالالال  البيالالالالالالا   ت الالالالالالاي  الواليالالالالالالا  اليتحالالالالالالدة ا يريكيالالالالالالة يالالالالالالع العالالالالالالراق  ويسالالالالالالاندتها ليالالالالالالا 

 .يالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال   الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالقنو دعالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال   ينالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالو وسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاليادتو

   هتالالالالالالو  عبالالالالالالرا رهالالالالالاليس ي لالالالالالالس الالالالالالالوتراء عالالالالالال   الالالالالالكر  لليواقالالالالالالف السالالالالالالاندة للعالالالالالالراق   ي كالالالالالالدا    الحكويالالالالالالة يالالالالالال

يا الالالالالية ةالالالالالي اتخالالالالالا  كالالالالالل يالالالالالا يالالالالال   الالالالالقنو ت ويالالالالالة سالالالالاليادة الدولالالالالالة العراقيالالالالالة وتح الالالالالينها  الالالالالد    اعتالالالالالداءا    و    

 .يسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاس بسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاليادة البلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالد وكرايالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة يوامنيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالو

و الالالالالدد الكالالالالالا يي علالالالالالى عالالالالالد  السالالالالاليا  بتحالالالالالول العالالالالالالراق  لالالالالالى سالالالالالاحة لت الالالالالاية الحسالالالالالابا  الخار يالالالالالة  الةتالالالالالا الالالالالالالى 

 ."    العالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالراق يالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاة  ةالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالي تعتيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالت دور  الااعالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل دوليالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا  و قليييالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا  

وتالالالالالالابع البيالالالالالالا   ا   االت الالالالالالال  الالالالالالهد  ي الالالالالالا  يناق الالالالالالة تمالالالالالالورا  ا و الالالالالالاا اتقليييالالالالالالة والدوليالالالالالالة  وتبالالالالالالادل اآلراء  

https://www.ina.iq/151214--.html
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لنتاعالالالالالالالا   وتثبيالالالالالالال  االسالالالالالالالت رار ليالالالالالالالا ةيالالالالالالالو ي الالالالالالاللحة ال الالالالالالالع  العراقالالالالالالالي و الالالالالالالعو  ب الالالالالالالق   ة الالالالالالالل السالالالالالالالبل لحالالالالالالالل ا

 ."الينم ة والعال 

 

 

 العراق يمل  تو يحا   ريحا  ي  ال ان  اتيراني حول ال  ف ال اروخي على  ربيل

ومني  اليالالالالالالو  ا حالالالالالالد  ال انالالالالالال  اتيرانالالالالالالي بت الالالالالالدي  مالالالالالالال  الي لالالالالالالس الالالالالالالوتار  ل يالالالالالال  الالالالالالال /وكالالالالالالالة ا نبالالالالالالاء العراقيالالالالالالة

 .تو الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالي   الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالري  حالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالول ال  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالف ال الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاروخي علالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالى  ربيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل

وقالالالالالالال اليكتالالالالالال  اتعقيالالالالالالي لالالالالالالرهيس ي لالالالالالالس الالالالالالالوتراء ةالالالالالالي بيالالالالالالا  تل تالالالالالالو )واا(      الي لالالالالالالس الالالالالالالوتار  ل يالالالالالال  

الالالالالالالالالومني ع الالالالالالالالد ا تياعالالالالالالالالا  اسالالالالالالالالتثناهيا   برهاسالالالالالالالالة ال اهالالالالالالالالد العالالالالالالالالا  لل الالالالالالالالوا  اليسالالالالالالالاللحة رهالالالالالالالاليس ي لالالالالالالالالس الالالالالالالالالوتراء 

ماى الكالالالالالالا يي  للبحالالالالالالأل ةالالالالالالي االعتالالالالالالداء الالالالالالال   اسالالالالالالتهدف يدينالالالالالالة  ربيالالالالالالل ة الالالالالالر اليالالالالالالو   وتسالالالالالالبا  ةالالالالالالي وقالالالالالالوا ي الالالالالال

 ."خسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاهر  وترويالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالع سالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالكاا  اليدينالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة

و كالالالالالالالالالد الي لالالالالالالالالالس بحسالالالالالالالالال  البيالالالالالالالالالا       االعتالالالالالالالالالداء بال الالالالالالالالالواري  الالالالالالالالالال   انملالالالالالالالالال  يالالالالالالالالال  ا را الالالالالالالالالي اتيرانيالالالالالالالالالة 

العالالالالالالراق و يالالالالالالرا   والعققالالالالالالة  واسالالالالالالتهدف يدينالالالالالالة  ربيالالالالالالل العراقيالالالالالالة يعالالالالالالدا اعتالالالالالالداء  علالالالالالالى يبالالالالالالد  حسالالالالالال  ال الالالالالالوار بالالالالالالي 

 ."التقريخيالالالالالالة التالالالالالالي تالالالالالالربم  الالالالالالعبي البلالالالالالالدي  ال الالالالالالاري   ة الالالالالالق  عالالالالالال  كونالالالالالالو انتهاكالالالالالالا  لل الالالالالالواني  وا عالالالالالالراف الدوليالالالالالالة

وبالالالالالالالاليا  الي لالالالالالالالالس     العالالالالالالالالراق سالالالالالالالالب      علالالالالالالالال  رة الالالالالالالالالو انتهالالالالالالالالا  سالالالالالالالاليادتو واسالالالالالالالالتخدا   را الالالالالالالاليو لت الالالالالالالالالاية 

تخدا   را الالالالالالاليو لقعتالالالالالالالداء الحسالالالالالالالابا  بالالالالالالالي  الالالالالالالالدول وال هالالالالالالالا    ي الالالالالالالددا  علالالالالالالالى  يوقالالالالالالالف العالالالالالالالراق بالالالالالالالرةة اسالالالالالالال

 ."علالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالى دول ال الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالوار

و  الالالالالالالار  لالالالالالالالى     العالالالالالالالراق ملالالالالالالال  عبالالالالالالالر اليناةالالالالالالال  الدبلوياسالالالالالالالية تو الالالالالالاليحا   الالالالالالالريحة ووا الالالالالالالحة يالالالالالالال  ال انالالالالالالال  

اتيرانالالالالالالي  و الالالالالالو ينت الالالالالالر يوقاالالالالالالا  يالالالالالال  ال يالالالالالالادة السياسالالالالالالية اتيرانيالالالالالالة ةالالالالالالي رةالالالالالالة االعتالالالالالالداء   ي كالالالالالالدا  االسالالالالالالتيرار 

 ."لة بحياية  ي  العراق وسيادتوباالنع اد لدراسة التمورا   وبحأل اآلليا  الكاي

 

 الخار ية العراقية:   و   ربيل  تر ي   لليوامني  ويتمل  يوقاا  يوحدا  

دانالالالالال  وتارة الخار يالالالالالالة العراقيالالالالالة  يالالالالالالو  االحالالالالالد  اله الالالالالالو  ال الالالالالاروخي الالالالالالال   مالالالالالال يدينالالالالالالة  ربيالالالالالالل  الالالالالا  نيالالالالالالوت / 

راقيالالالالالالة و تر يبالالالالالالا   لليالالالالالالوامني    ة الالالالالالر اليالالالالالالو   وةييالالالالالالا بينالالالالالال     اله الالالالالالو  ييثالالالالالالل  انتهاكالالالالالالا   الالالالالالارخا   للسالالالالالاليادة الع

 . كد  ا  االعتداء ييثل استهداةا  ي  العراق ويتمل  يوقاا يوحدا لي ابهتو

وقالالالالالالال  الالالالالالالوتارة ةالالالالالالي بيالالالالالالا  ود لوكالالالالالالالة  الالالالالالا  نيالالالالالالوت  نهالالالالالالا  تاُلالالالالالديُ  ال  الالالالالالف  ال الالالالالالاروخيا الالالالالالال   مالالالالالالال  يسالالالالالالاك  

هالالالالالالالا    الالالالالالالار  للسالالالالالالاليادة  اليالالالالالالالوامني  ةالالالالالالالي يحاة الالالالالالالة  ربيالالالالالالالل بالالالالالالال قلي  كوردسالالالالالالالتا  العالالالالالالالراق  ل يالالالالالالالا يحيلالالالالالالالوُ يالالالالالالال   نت

العراقيَّالالالالالالالة  وتر يالالالالالالال   لآلينالالالالالالالي  ويتسالالالالالالالبا  بتعتعالالالالالالالة  ا يالالالالالالال   واتسالالالالالالالت رار ةالالالالالالالي اتقلالالالالالالالي  وعيالالالالالالالو  العالالالالالالالراق  ةالالالالالالالي 

 ."يرحلة  بالغة ا  يياة

و  الالالالالاف البيالالالالالالا       الالالالالال ا االعتالالالالالالداء يُع الالالالالالدر  سالالالالالالتهداةا   يالالالالالال   العالالالالالالراق و سالالالالالالت رار  الالالالالالعبو  ويتملاالالالالالال  يوقاالالالالالالا  يوحالالالالالالدا  

 ."    دَّ   ا ةعل يهدُف  لى   اعة الاُو ىليوا هتو  عبر الوقوف  بحت

https://www.ina.iq/151202--.html
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وقبالالالالالل قليالالالالالل  تبنالالالالالى الحالالالالالرس الثالالالالالور  االيرانالالالالالي  رسالالالالالييا  اله الالالالالو  الالالالالال   اسالالالالالتهدف يدينالالالالالة  ربيالالالالالل عا الالالالالية اقلالالالالالي  

 .كوردستا  الليلة اليا ية

وقالالالالالالال الحالالالالالالرس ةالالالالالالي بيالالالالالالا   بعالالالالالالد ال الالالالالالراه  ا خيالالالالالالرة للن الالالالالالا  ال الالالالالالهيوني التاهالالالالالالف واتعالالالالالالق  السالالالالالالاب      الالالالالالراه  

ن الالالالالالا  ال الالالالالالرير لالالالالالال  تيالالالالالالر دو  رد  اسالالالالالالتهدف  اليركالالالالالالت االسالالالالالالتراتي ي للتالالالالالال ير و الالالالالالر ال الالالالالالهاينة  و الالالالالالرور  الالالالالال ا ال

 ."الليلة اليا ية ب واري  قوية ودقي ة تابعة للحرس الثور  اتسقيي

و  الالالالالالالاف   يالالالالالالالرة  خالالالالالالالرى نحالالالالالالال ر الن الالالالالالالا  ال الالالالالالالهيوني الي الالالالالالالر  يالالالالالالال  تكالالالالالالالرار     الالالالالالالر سالالالالالالاليوا و ردود قاسالالالالالالالية 

 ييالالالالالالة     يالالالالال  وسالالالالالق  الالالالالالالوم  اتسالالالالالقيي  الالالالالالو الخالالالالالم ا حيالالالالالالر وحاسالالالالالية ويالالالالالديرة  كيالالالالالالا ن كالالالالالد  يالالالالالالة  يالالالالالرا  الع

 ."لل وا  اليسلحة ل يهورية  يرا  اتسقيية ول  يسيحوا  حد بالتهديد  و اله و  عليو

وبعالالالالالالالالد ينت الالالالالالالالف ليلالالالالالالالالة  يالالالالالالالالس السالالالالالالالالب   اسالالالالالالالالتهدة  عالالالالالالالالدة  الالالالالالالالواري  ي هولالالالالالالالالة الي الالالالالالالالدر يحالالالالالالالاليم ال ن الالالالالالالاللية 

علالالالالالالى مريالالالالالال  ي الالالالالاليف  الالالالالالق   24ردسالالالالالالتا  االيريكيالالالالالالة ةالالالالالالي  ربيالالالالالالل  اسالالالالالالتهدف بع الالالالالالا  ينهالالالالالالا يبنالالالالالالى ة الالالالالالاهية كو

 .الدي 

ولالالالالالال  يسالالالالالالار ال  الالالالالالف عالالالالالال    الالالالالالرار ب الالالالالالرية  بحسالالالالالال   الالالالالالحة االقلالالالالالالي . و علنالالالالالال   دارة يمالالالالالالار اربيالالالالالالل الالالالالالالدولي  

 .استيرار الرحق  ال وية ةي اليمار  ول  ت هد توقاا  

 كيالالالالالالا قالالالالالالال  وتارة الن الالالالالالل واالت الالالالالالاال  ةالالالالالالي اتقلالالالالالالي      حركالالالالالالة الميالالالالالالرا  ةالالالالالالي يمالالالالالالار اربيالالالالالالل الالالالالالالدولي مبيعيالالالالالالة 

 .واليمار ل  ي   بق  ا ى نهاهيا  ول  يت  استهداةو

 

 الخار ية تستدعي الساير اتيراني وتسليو ي كرة احت اد

 

 علنالالالالالال  وتارة الخار يالالالالالالة  اليالالالالالالو  ا حالالالالالالد  اسالالالالالالتدعاء السالالالالالالاير االيرانالالالالالالي لالالالالالالدى العالالالالالالراق  يالالالالالالرد  السالالالالالالويرية نيالالالالالالوت/

هدف ال ن الالالالالالالالاللية يسالالالالالالالال د   وتسالالالالالالالاللييو يالالالالالالالالال كرة احت الالالالالالالالاد علالالالالالالالالالى خلايالالالالالالالالة اله الالالالالالالالالو  ال الالالالالالالالاروخي الالالالالالالالالال   اسالالالالالالالالت

  ةالالالالالي بيالالالالالا  ورد لالالالالالم السالالالالالويرية نيالالالالالوت   حيالالالالالد ال الالالالالحاف وقالالالالالال اليتحالالالالالدأل باسالالالالال  الالالالالالوتارة.ا ييركيالالالالالة ةالالالالالي  ربيالالالالالل

تالالالالالالدي  ال  الالالالالالف الالالالالالال   مالالالالالالال يسالالالالالالاك  اليالالالالالالوامني  اآلينالالالالالالي  يالالالالالال   بنالالالالالالاء  الالالالالالعبنا ةالالالالالالي  وتارة الخار يالالالالالالة"   

 ."ةي يحاة ة  ربيل  ونعد   ا االعتداء انتهاكا   ارخا  وساةرا  للسيادة العراقية كردستا   قلي 

اسالالالالالالتدع  سالالالالالالاير  يالالالالالالرا  وسالالالالالالليتو يالالالالالال كرة احت الالالالالالالاد   وتارة الخار يالالالالالالة العراقيالالالالالالالة" و  الالالالالالاف ال الالالالالالحاف    

الوا الالالالالالال  بهالالالالالالال ا ا يالالالالالالالر   الةتالالالالالالالا   لالالالالالالالى      نالالالالالالالا  قواعالالالالالالالد   راهيالالالالالالالة  خالالالالالالالرى  العالالالالالالالراق وعبالالالالالالالر  عالالالالالالال  يوقالالالالالالالف

 ."ا ي العراقيةب ق  التهديد ال   مال ا ر وتارة الخار ية تدرسها

  وت كالالالالالالالد يبالالالالالالالد   دانالالالالالالالة    العالالالالالالالراق وتالالالالالالالابع   سالالالالالالالنعتيد كاةالالالالالالالة ات الالالالالالالراءا  والسالالالالالالالبل الييكنالالالالالالالة التالالالالالالالي تكاالالالالالالالل حالالالالالالال 

ل   وسالالالالالالاليكو  يوقانالالالالالالالا اعتالالالالالالالداء علالالالالالالالى  را الالالالالالاليو يالالالالالالال     مالالالالالالالرف يالالالالالالال  ا مالالالالالالالراف  وبالتقكيالالالالالالالد لالالالالالالال  نسالالالالالالالي  بالالالالالالال 

وكالالالالا  الحالالالالرس الثالالالالور  اتيرانالالالالي  قالالالالد تبنالالالالى ةالالالالي وقالالالال  سالالالالاب  يالالالال  ."ينسالالالال يا  يالالالالع ح الالالال  التهديالالالالد علالالالالى  را الالالالينا

اليالالالالالالالو   ق الالالالالالالف يدينالالالالالالالة  ربيالالالالالالالل بعالالالالالالالدد يالالالالالالال  ال الالالالالالالواري  التابعالالالالالالالة لالالالالالالالو  بالالالالالالالتع   الالالالالالالالرد علالالالالالالالى  الالالالالالالراه  الكيالالالالالالالا  

 ."ال هيوني

https://www.alsumaria.tv/Entity/33279372/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/33279372/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/43996/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/43996/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/48160/%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/48160/%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/3959251197/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/3959251197/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47585/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47585/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/43996/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/43996/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47585/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47585/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/ar/
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 عت  يعد اله و  ال اروخي ال   استهدف  ربيل تمورا  خميرا  

 

 عد تحالف عت   اليو  االحد  اله و  ال اروخي ال   استهدف  ربيل تمورا  خميرا . /غداد اليو ب

و كالالالالالالر التحالالالالالالالف  ةالالالالالالي بيالالالالالالا :  تابعنالالالالالالا تمالالالالالالورا  ا حالالالالالالداأل واالعتالالالالالالداءا  التالالالالالالي مالالالالالالال  يدينالالالالالالة اربيالالالالالالل العتيالالالالالالتة  

كر  الالالالال ا العيالالالالالل وةالالالالالي الوقالالالالال  الالالالالال   نعبالالالالالر ةيالالالالالو عالالالالال  قل نالالالالالا البالالالالالال   تاء  الالالالال ا التمالالالالالور الخميالالالالالر ة ننالالالالالا نالالالالالدي  ونسالالالالالتن

ال بالالالالالالالا  ونعالالالالالالالد  ياسالالالالالالالا  بالالالالالالالقي  وسالالالالالالاليادة العالالالالالالالراق ويسالالالالالالالتهدةا لكالالالالالالالل العالالالالالالالراقيي  علالالالالالالالى مالالالالالالالول وعالالالالالالالرة خارمالالالالالالالة 

 الوم  .

و  الالالالالالاف البيالالالالالالا :  وقالالالالالالد آ  ا وا     تعيالالالالالالل   هالالالالالالتة الدولالالالالالالة اتتحاديالالالالالالة بالتعالالالالالالاو  يالالالالالالع ال الالالالالالوا  ا ينيالالالالالالة ةالالالالالالي 

 اتقلي  ليوا هة يثل     االعتداءا  التي ت وة  ي  الوم  واليوام  .

 

 

 

 السيد ال در وبارتاني يتا ا  على ت كيل ل نة للتح ي  بو ود ي را   سراهيلية

اتاالالالالالال  تعالالالالالالي  التيالالالالالالار ال الالالالالالدر  السالالالالالاليد ي تالالالالالالدى ال الالالالالالدر ورهالالالالالاليس الحالالالالالالت  الالالالالالالديي رامي  /وكالالالالالالالة ا نبالالالالالالاء العراقيالالالالالالة

ى ت الالالالالالالكيل ل نالالالالالالالة ت  الالالالالالالي ح الالالالالالالاه  حالالالالالالالول  ريعالالالالالالالة و الالالالالالالود الكردسالالالالالالالتاني يسالالالالالالالعود بالالالالالالالارتاني  اليالالالالالالالو  ا حالالالالالالالد  علالالالالالالال

 ي را   سراهيلية.

و كالالالالالالر يكتالالالالالال  السالالالالالاليد ال الالالالالالدر ةالالالالالالي بيالالالالالالا  تل تالالالالالالو )واا(:     السالالالالالاليد ال الالالالالالدر تل الالالالالالى اليالالالالالالو  ات الالالالالالاال   اتايالالالالالالا  يالالالالالال  

  رهيس الحت  الديي رامي الكردستاني يسعود بارتاني .

يالالالالالالو   يالالالالالالس   يبينالالالالالالا     و  الالالالالالاف البيالالالالالالا   نالالالالالالو   الالالالالالرى خالالالالالالقل االت الالالالالالال البحالالالالالالأل حالالالالالالول يالالالالالالا ح الالالالالالل ةالالالالالالي  ربيالالالالالالل 

ا   سالالالالالالراهيلية تالالالالالال ا  الالالالالالي ح الالالالالالاه  للوقالالالالالالوف علالالالالالالى  ريعالالالالالالة و الالالالالالود ي الالالالالالرا  المالالالالالالرةي  اتا الالالالالالا علالالالالالالى ت الالالالالالكيل ل نالالالالالالة ت  ا

 استهداةها .

 

 

 

 

https://www.ina.iq/151186--.html
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 عا ل -العباد  يعل  على استهداف  ربيل: غير يبرر امققا  

داف علالالالالالالالال  رهالالالالالالالاليس الالالالالالالالالوتراء ا سالالالالالالالالب  حيالالالالالالالالدر العبالالالالالالالالاد   اليالالالالالالالالو  ا حالالالالالالالالد  علالالالالالالالالى ا سالالالالالالالالته /السالالالالالالالالويرية نيالالالالالالالالوت

 .ال اروخي ال   مال يحاة ة اربيل ة ر اليو 

وقالالالالالال العبالالالالالاد  ةالالالالالي تدوينالالالالالة علالالالالالى تالالالالالويتر:     اسالالالالالتهداف  ربيالالالالالل وارعالالالالالا  يوامنيهالالالالالا غيالالالالالر يبالالالالالرر امققالالالالالا   ياالالالالالا  

ةة  ."كانالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال  ال هالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة اليسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالتهد 

 

ن عالالالالالالالة واتد الالالالالالالار العالالالالالالالراق   يردةالالالالالالالا   اليرحلالالالالالالالة  ن عالالالالالالالة واتد الالالالالالالار  ربيالالالالالالالل يالالالالالالال  ي  و  الالالالالالالاف   العالالالالالالالراق واحالالالالالالالد وي 

يسالالالالالال ولية  سالالالالالاليية  نحتالالالالالالاد الت الالالالالالاي  الالالالالالالومني والُحكالالالالالال  الاعاالالالالالالال للحاالالالالالالا  علالالالالالالى اليكاسالالالالالال  وت الالالالالالاوت خمالالالالالالرة  وال

 ."التحديا   و ي ُيهية ال ييع

 النتا ة تك ف نسبة است ابة كبار اليس ولي  لك ف ال ية اليالية

ك الالالالالالا   يهالالالالالالة النتا الالالالالالة االتحاديَّالالالالالالة عالالالالالال  يوقالالالالالالف اسالالالالالالت ابة الرهاسالالالالالالا  الالالالالالالثقأل لوا الالالالالال  اتة الالالالالالا   /الاالالالالالالرا  نيالالالالالالوت

الالالالالالالة الياليَّالالالالالالالة للعالالالالالالالا  الحالالالالالالالالمي    الالالالالالالاةة  لالالالالالالالى الي الالالالالالاليولي  ةالالالالالالالي الالالالالالالالوتارا  وال هالالالالالالالا  غيالالالالالالالر الُيرتبمالالالالالالالة  عالالالالالالال  ال يَّ

 .بوتارة  والسلمة ال  اهيَّمة واليحاة ي 

الالالالالالة الياليَّالالالالالالة حسالالالالالال  االسالالالالالالتيارا   و  الالالالالالار  داهالالالالالالرة الوقايالالالالالالة ةالالالالالالي الهيهالالالالالالة  لالالالالالالى   َّ نسالالالالالالبة االسالالالالالالت ابة لك الالالالالالف ال يَّ

% لر سالالالالالالالالالاء ال يهوريَّالالالالالالالالالة والالالالالالالالالالوتراء 100بلغالالالالالالالالال   28/2/2022يالالالالالالالالالة ولغا3/1/2022الُيسالالالالالالالالالتلَّية يالالالالالالالالال  اليالالالالالالالالالدة 

ا   ة الالالالالالق  عالالالالالال  السالالالالالالادة رهالالالالالاليس اليحكيالالالالالالة االتحاديَّالالالالالالة الالالالالالالمعليا وناهالالالالالال  المرهيالالالالالالمس و يالالالالالالي  عالالالالالالا  و ع الالالالالالاء  والنالالالالالالوَّ

 .اليحكية  ورهيس ي لس ال  اء ا على ورهيس يحكية التيييت

عالالالالالالالاء العالالالالالالالا  و  الالالالالالالاة  الالالالالالالالداهرة   َّ نسالالالالالالالبة اسالالالالالالالت ابة  ع الالالالالالالاء يحكيالالالالالالالة التيييالالالالالالالت االتح اديَّالالالالالالالة ورهالالالالالالاليس  هالالالالالالالات االدا 

%   5 37%  الةتالالالالالالالالة  لالالالالالالالالى   َّ اسالالالالالالالالت ابة الالالالالالالالالوتراء بلغالالالالالالالال  100ورهالالالالالالالاليس  يهالالالالالالالالة ات الالالالالالالالراف ال  الالالالالالالالاهي بلغالالالالالالالال  

ا  بلغالالالالالالالال   ا  50ونالالالالالالالالاهبي رهالالالالالالالاليس ي لالالالالالالالالس النالالالالالالالالوَّ %  ةييالالالالالالالالا كانالالالالالالالال  نسالالالالالالالالبة اسالالالالالالالالت ابة  ع الالالالالالالالاء ي لالالالالالالالالس النالالالالالالالالوَّ

25 2%. 

الالالالالالة اليا %  ةييالالالالالالالا بلغالالالالالال  اسالالالالالالالت ابة 90.3ليَّالالالالالالالة بلغالالالالالال  و و الالالالالالح    َّ اسالالالالالالت ابة ال  الالالالالالالاة الي الالالالالاليولي  بك الالالالالالالف ال يَّ

%   يالالالالالالالا نسالالالالالالالبة اسالالالالالالالت ابة اليحالالالالالالالاة ي  ةو الالالالالالالل  5 76ر سالالالالالالالاء الهيهالالالالالالالا  وال هالالالالالالالا  غيالالالالالالالر الُيرتبمالالالالالالالة بالالالالالالالوتارة  

 .% 40 لى 
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 تيدا  يبحأل يع بقسخار  دع  ا ي  اليتحدة للعراق ةي االخت اص ال  اهي وال انوني

 

ى ال ا الالالالالي ةالالالالالاه  تيالالالالالدا   اليالالالالالو  ا حالالالالالد  ييثلالالالالالة ا يالالالالالالي  اسالالالالالت بل رهالالالالاليس ي لالالالالالس ال  الالالالالاء ا علالالالالال /بغالالالالالداد اليالالالالالو 

 العا  ل ي  اليتحدة ةي العراق  يني  بلسخار .

      ال الالالالالانبي  بحثالالالالالا الالالالالالدع  الالالالالال   ت ديالالالالالو ا يالالالالال  اليتحالالالالالدة للعالالالالالراق قالالالالالال ي لالالالالالس ال  الالالالالاء ا علالالالالالى  ةالالالالالي بيالالالالالا و

 ةي االخت اص ال  اهي وال انوني .

 

 لتوا ل يعل ة  لى   عار  خراالتحاد: ل  ندعو الحت  الديي رامي وخموم ا

 كالالالالالد االتحالالالالالاد الالالالالالومني الكردسالالالالالتاني  ا حالالالالالد   نالالالالالو يالالالالالع يبالالالالالد  التواةالالالالال  والي الالالالالاركة ةالالالالالي اتخالالالالالا   اليعلويالالالالالة/ وكالالالالالالة

ال الالالالالالرارا   يو الالالالالالحا     خمالالالالالالوم التوا الالالالالالل بينالالالالالالو وبالالالالالالي  الحالالالالالالت  الالالالالالالديي رامي الكردسالالالالالالتاني يعل الالالالالالة  لالالالالالالى   الالالالالالعار 

 . خر

االتحالالالالالالاد ال يميالالالالالال  لقناالالالالالالراد بالسالالالالالاللمة و الالالالالالو يالالالالالالع “  آ  االتحالالالالالالاد يحيالالالالالالود خو الالالالالالناو ةالالالالالالي ت الالالالالالري   وقالالالالالالال ع الالالالالالو

ابوابالالالالالالالو ياتوحالالالالالالة  يالالالالالالالا  “  ي الالالالالالاليرا   لالالالالالالى    “التواةالالالالالال  والي الالالالالالاركة بيالالالالالالالا يخالالالالالالص ين الالالالالالال  رهالالالالالاليس ال يهوريالالالالالالة 

 .”ال ييع ول  يدعو الحت  الديي رامي الية او ي د  دعوة  حد

ل الالالالالالالاءا   ال يو الالالالالالالد توا الالالالالالالل يالالالالالالالع الحالالالالالالالت  الالالالالالالالديي رامي  لالالالالالالالى اال  ولالالالالالالال  تحالالالالالالالدد ا تياعالالالالالالالا  او“و  الالالالالالالاف انالالالالالالالو 

 .”قريبة بي  المرةي   والحتبي  يتيسكي  بير حيه 

  يبينالالالالالالالالا     ”االتحالالالالالالالالاد يالالالالالالالال ي  بالتواة الالالالالالالالا  والديي راميالالالالالالالالة ةالالالالالالالالي اتخالالالالالالالالا  ال الالالالالالالالرارا  اليهيالالالالالالالالة“ولاالالالالالالالال   لالالالالالالالالى    

 .”التوا ل بي  المرةي  ين مع  لى  عار اخر“

دو  ا   ور ى اليحلالالالالالالالل السياسالالالالالالالي  الالالالالالالبا  المالالالالالالالاهي  ةالالالالالالالي وقالالالالالالال  سالالالالالالالاب   ا  يلالالالالالالالف الرهاسالالالالالالالا  لالالالالالالال  يحسالالالالالالال  يالالالالالالال 

تكالالالالالالو   نالالالالالالا   الالالالالالا ة سياسالالالالالالية يالالالالالالا بالالالالالالي  االمالالالالالالار التنسالالالالالالي ي والكتلالالالالالالة ال الالالالالالدرية واليتحالالالالالالالاي  يعهيالالالالالالا  بهالالالالالالدف 

 .الخرود ي  حالة االنسداد السياسي
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 ياا قة ةي تي  ل اء الحنانة بي  ال در واتمار ويتغيرا  تلو  ةي ا ة 

ب الالالالالق  ل الالالالالاء الحنانالالالالالة الالالالالالال    ك الالالالالف ي الالالالالدر سياسالالالالالي يملالالالالالع  يالالالالالو  ا حالالالالالالد  عالالالالال  تاا الالالالاليل  ديالالالالالدة  الالالالالا  نيالالالالالوت/

ع الالالالالد  يالالالالالس  الةتالالالالالا   لالالالالالى  نالالالالالو لالالالالال  يالالالالالد   كثالالالالالر يالالالالال  ع الالالالالر دقالالالالالاه   بينيالالالالالا اسالالالالالتير ا تيالالالالالاا التعايالالالالالا  ال اديالالالالالة يالالالالال  

وكالالالالالا  وةالالالالالد يالالالالال  تحالالالالالالف السالالالالاليادة .بغالالالالالداد يالالالالالع ييثلالالالالالي تعالالالالالي  التيالالالالالار ال الالالالالدر  ي تالالالالالدى ال الالالالالدر لب الالالالالع سالالالالالاعا 

مالالالالالالالار التنسالالالالالالالي ي  برهاسالالالالالالالة برهاسالالالالالالالة خيالالالالالالاليس الخن الالالالالالالر  ورهالالالالالالاليس البرليالالالالالالالا  يحيالالالالالالالد الحلبوسالالالالالالالي  وآخالالالالالالالر يالالالالالالال  ات

 الالالالالالالاد  العالالالالالالالاير  تعالالالالالالالي  تحالالالالالالالالف الاالالالالالالالت   ورهالالالالالالاليس  يهالالالالالالالة الح الالالالالالالد ال الالالالالالالعبي ةالالالالالالالال  الايالالالالالالالاة  قالالالالالالالد تارا  يالالالالالالالس 

وعليالالالالالال  وكالالالالالالالة  الالالالالالا  نيالالالالالالوت     الي تيعالالالالالالي  .السالالالالالالب   الحنانالالالالالالة  ي الالالالالالر  قايالالالالالالة ال الالالالالالدر  ةالالالالالالي يحاة الالالالالالة الن الالالالالالف

  لين الالالالالال  رهالالالالالاليس ةالالالالالالي الحنانالالالالالالة اتا الالالالالالوا علالالالالالالى اختيالالالالالالار ريبالالالالالالر  حيالالالالالالد ير الالالالالال  حالالالالالالت  الالالالالالالديي رامي الكوردسالالالالالالتاني

ال يهوريالالالالالالالالالالالة  وةالالالالالالالالالالال  ر يالالالالالالالالالالالة يناسالالالالالالالالالالالبة وي الالالالالالالالالالالاركة االتحالالالالالالالالالالالاد الالالالالالالالالالالالومني الكوردسالالالالالالالالالالالتاني ةالالالالالالالالالالالي الحكويالالالالالالالالالالالة 

و و الالالالالالال  الي الالالالالالالدر  لوكالالالالالالالالة  الالالالالالالا  نيالالالالالالالوت     ا يالالالالالالالا  ال اديالالالالالالالة ستك الالالالالالالف عالالالالالالال  يتغيالالالالالالالرا  سياسالالالالالالالية .الي بلالالالالالالالة

كثيالالالالالرة  كيالالالالالالا  نالالالالالو يالالالالالال  الي الالالالالرر ع الالالالالالد ل الالالالالاءا   خالالالالالالرى ةالالالالالي بغالالالالالالداد لقتاالالالالالاق اختيالالالالالالار رهالالالالاليس الحكويالالالالالالة ال ديالالالالالالدة  

الالالالالالالالوتراء ا سالالالالالالالب    ورهالالالالالالاليس  أل مرحالالالالالالال   سالالالالالالالياء عالالالالالالالدة ل الالالالالالالغل الين الالالالالالال  ويالالالالالالال  بينهالالالالالالالا ) عاالالالالالالالر ال الالالالالالالدر(حيالالالالالالال

ووة الالالالالالا  ليعميالالالالالالا  الي الالالالالالدر ةالالالالالال    العبالالالالالالاد  ."()حيالالالالالالدر العبالالالالالالاد ( ويست الالالالالالار ا يالالالالالال  ال الالالالالالويي )قاسالالالالالال  ا عر الالالالالالي

قلالالالالالالال  ح و الالالالالالالالو ةالالالالالالالالي الاالالالالالالالالوت بواليالالالالالالالة ثانيالالالالالالالالة  العتالالالالالالالالراة الكالالالالالالالالورد عليالالالالالالالو  وبالتالالالالالالالالالي تاد  ح الالالالالالالالو  )ال الالالالالالالالدر 

 ."تب ى التاا يا  البينية الاي ل ةي  ل  وا عر ي(  لك 

و ة الالالالالالال  ي الالالالالالالدر سياسالالالالالالالي يملالالالالالالالع   يالالالالالالالس السالالالالالالالب   عالالالالالالال  رةالالالالالالالة ال الالالالالالالدر  ي ترحالالالالالالالا  يالالالالالالال  اتمالالالالالالالار التنسالالالالالالالي ي 

ل نالالالالالالدياد يعهالالالالالال  وت الالالالالالكيل الكتلالالالالالالة ا كبالالالالالالر ةالالالالالالي البرليالالالالالالا  العراقالالالالالالي التالالالالالالي تُكلالالالالالالف بت الالالالالالكيل الحكويالالالالالالة االتحاديالالالالالالة 

والتوا الالالالالل يالالالالالالع قالالالالالوى اتمالالالالالالار ب الالالالالاة التحالالالالالالالف  ال ديالالالالالدة  كيالالالالالا    ال الالالالالالدر  الالالالالدد علالالالالالالى ب الالالالالاء التحالالالالالالالف الثقثالالالالالي

الثقثالالالالالي  و الالالالال ا يالالالالالا رة الالالالالو وةالالالالالد اتمالالالالالار و كالالالالالد علالالالالالى  الالالالالرورة ت الالالالالكيل كتلالالالالالة  الالالالاليعية  كبالالالالالر لقتاالالالالالاق والتواةالالالالال  

 .على اس  رهيس الوتراء الي بل

  ادقو : اتااقا  ي هولة داخل التحالف الثقثي لتيرير قانو  العاو العا 

النيابيالالالالالالالة  ا حالالالالالالالد  و الالالالالالالود اتااقالالالالالالالا  وتنالالالالالالالاتال  ي هولالالالالالالالة داخالالالالالالالل ك الالالالالالالا  كتلالالالالالالالة  الالالالالالالادقو   ليعلويالالالالالالالة /اوكالالالالالالالالة 

     علالالالالالالي تركالالالالالالي ةالالالالالالي ت الالالالالالري  وقالالالالالالال الناهالالالالالال  عالالالالالال  الكتلالالالالالالة .التحالالالالالالالف الثقثالالالالالالي لتيريالالالالالالر قالالالالالالانو  العاالالالالالالو العالالالالالالا 

 الالالالالالو  تحالالالالالالالف السالالالالالاليادة بالالالالالالد  يرتاالالالالالالع داخالالالالالالل ا وسالالالالالالام السياسالالالالالالية وي لالالالالالالس النالالالالالالوا  لليمالبالالالالالالة بتنايالالالالالال  قالالالالالالانو  “

وت الالالالالالالار اليخالالالالالالالدرا  وال تلالالالالالالالة علالالالالالالالى بالالالالالالالدء حيالالالالالالالاة  ديالالالالالالالدة او يكيلالالالالالالالو   العاالالالالالالالو العالالالالالالالا  الالالالالالالال   يسالالالالالالالاعد اتر الالالالالالالابيي 

 نالالالالالالا  تنالالالالالالاتال  واتااقالالالالالالا  ي هولالالالالالالة بالالالالالالي  اتقلالالالالالالي  “و  الالالالالالاف    .”حيالالالالالالاته  ات راييالالالالالالة خالالالالالالارد حالالالالالالدود السالالالالالال  

وتحالالالالالالالف السالالالالالاليادة والتيالالالالالالار ال الالالالالالدر   ونالالالالالالرى      الالالالالالواته  بالالالالالالد   ترتاالالالالالالع  لالالالالالالى حالالالالالالد اليمالبالالالالالالة بتيريالالالالالالر قالالالالالالانو  

ةالالالالالالي وقالالالالالال  سالالالالالالاب    ول ي الالالالالالروا قالالالالالالانو  ةالالالالالالي دورتالالالالالالو الحاليالالالالالالة  ويت الالالالالالي  وتسالالالالالاللا  البرليالالالالالالا    .”العاالالالالالالو العالالالالالالا 

  واعتبالالالالر ةالالالالي حينالالالالو  نالالالالو  ةالالالالر  يالالالال  2016تعالالالالديق  واسالالالالعا  علالالالالى قالالالالانو  العاالالالالو العالالالالا  الالالالال    قالالالالر ةالالالالي الالالالالبقد عالالالالا  

 .يحتوا   بسب  ت ا با  سياسية
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 الكعبي: الخارمة السياسية سيعاد رسيها ي   ديد وبارتاني بعيد ع  الرهاسة

ر ى اليحلالالالالالالل السياسالالالالالالي سالالالالالالعد يحيالالالالالالد الكعبالالالالالالي  ا  الخارمالالالالالالة السياسالالالالالالية سالالالالالاليعاد رسالالالالالاليها يالالالالالال   اليعلويالالالالالالة/وكالالالالالالالة 

 ديالالالالالالد بعالالالالالالد حلحلالالالالالالة االيالالالالالالور بالالالالالالي  االمالالالالالالراف السياسالالالالالالية الكبيالالالالالالرة  الةتالالالالالالا الالالالالالالى ا  حلحلالالالالالالة االيالالالالالالور ستا الالالالالالي الالالالالالالى 

يالالالالالالالن  االتحالالالالالالالاد الالالالالالالالومني رهاسالالالالالالالة ال يهوريالالالالالالالة واسالالالالالالالتبعاد حالالالالالالالت  بالالالالالالالارتاني يالالالالالالال  حسالالالالالالالابا  الين الالالالالالال  الرهاسالالالالالالالي 

 .ينا   اخرىلينحو 

الو الالالالالالالع السياسالالالالالالالي ةالالالالالالالي مري الالالالالالالو لقناالالالالالالالراد خ و الالالالالالالا بعالالالالالالالد االت الالالالالالالاال  بالالالالالالالي  االمالالالالالالالراف “  ا  وقالالالالالالالال الكعبالالالالالالالي 

السياسالالالالالية الكبيالالالالالرة  والحالالالالالديأل بالالالالالي  ال الالالالالدر واليالالالالالالكي والالالالالال   يعتبالالالالالر ن مالالالالالة تحالالالالالول نحالالالالالو انهالالالالالاء حالالالالالالة االنسالالالالالداد 

 .”السياسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالي

هوريالالالالالالالة  ةالالالالالالالي حالالالالالالالي  ا  حالالالالالالالت  بالالالالالالالارتاني بالالالالالالالا  خالالالالالالالارد الحسالالالالالالالابا  للح الالالالالالالول علالالالالالالالى رهاسالالالالالالالة ال ي“وا الالالالالالاف ا  

االتحالالالالالالاد قالالالالالالد  الالالالالالي  الح الالالالالالول علالالالالالالى  الالالالالال ا الين الالالالالال   وةالالالالالالي الي ابالالالالالالل سالالالالالاليح ى الالالالالالالديي رامي بينا الالالالالال  سالالالالالاليادية  

 .”ا الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاةة لح الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالولو علالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالى ين الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال  يحالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاة  كركالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالو 

ح الالالالالالول االمالالالالالالار وحلااهالالالالالالو علالالالالالالى رهاسالالالالالالة ال يهوريالالالالالالة ا الالالالالالاةة الالالالالالالى بعالالالالالالة الالالالالالالوتارا  سالالالالالالي عل يالالالالالال  “وبالالالالالالي  ا  

الالالالالالال   يرغبالالالالالالو  بالالالالالالو  علالالالالالالى ا  يالالالالالالت  التواةالالالالالال  عليالالالالالالو يالالالالالالع  التيالالالالالالار ال الالالالالالدر  وحلااهالالالالالالو يسالالالالالاليو  رهالالالالالاليس الالالالالالالوتراء

 .”باقي االمراف
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 ال بة على ثقثة يتهيي  واحبام يحاولة ادخال حبيبا  كييياوية يهربة الى بغداد

 

الحالالالالالالد  عالالالالالال  ال الالالالالالبة علالالالالالالى ثقثالالالالالالة يتهيالالالالالالي   علنالالالالالال  قيالالالالالالادة علييالالالالالالا  بغالالالالالالداد  اليالالالالالالو  ا /وكالالالالالالالة ا نبالالالالالالاء العراقيالالالالالالة

 .وو الالالالالالالالالالالالالالالع اليالالالالالالالالالالالالالالالد علالالالالالالالالالالالالالالالى كالالالالالالالالالالالالالالالراد يعالالالالالالالالالالالالالالالد لتهريالالالالالالالالالالالالالالال  الي الالالالالالالالالالالالالالالت ا  الناميالالالالالالالالالالالالالالالة ةالالالالالالالالالالالالالالالي العا الالالالالالالالالالالالالالالية

و كالالالالالر بيالالالالالا  تعالالالالالق  قيالالالالالادة عيليالالالالالا  بغالالالالالداد تل تالالالالالو )واا(  نالالالالالو  لتعتيالالالالالت االيالالالالال  واالسالالالالالت رار ةالالالالالي  ييالالالالالع ينالالالالالام  

ت الالالالالالالالار العا الالالالالالالالية بغالالالالالالالالداد ويقح الالالالالالالالة الخالالالالالالالالار ي  علالالالالالالالالى ال الالالالالالالالانو  وع الالالالالالالالابا  ال الالالالالالالالر وال رييالالالالالالالالة الين يالالالالالالالالة و

ويرو الالالالالالالالالي اليالالالالالالالالالواد اليخالالالالالالالالالدرة والسالالالالالالالالاليو  والعالالالالالالالالالابثي  بالالالالالالالالالا ي  االقت الالالالالالالالالاد  للبلالالالالالالالالالد  وبالتنسالالالالالالالالالي  يالالالالالالالالالع قسالالالالالالالالال  

اسالالالالالتخبارا  وايالالالالال  قيالالالالالادة بغالالالالالداد تيكنالالالالال  ال الالالالالوا  ا ينيالالالالالة ةالالالالالي الارقالالالالالة ا ولالالالالالى  الالالالالرمة اتحاديالالالالالة يالالالالال  ن الالالالال  عالالالالالدد 

يالالالالالالال  الكيالالالالالالالاه  والسالالالالالالاليمرا  الياا هالالالالالالالة وعيليالالالالالالالا  البحالالالالالالالأل والتاتالالالالالالالي  ةالالالالالالالي قالالالالالالالامع يسالالالالالالال وليتها  الالالالالالالي  ينالالالالالالالام  

 نالالالالالالو  بغالالالالالالداد نالالالالالالتم عنهالالالالالالا: اعت الالالالالالال يتهيالالالالالالي  اثنالالالالالالي  يسالالالالالالت لو  ع الالالالالالق  حيالالالالالالل  ييتسوبي الالالالالالي  كنتالالالالالالر  يحيلالالالالالالة 

( مالالالالال  يالالالالال  الحبيبالالالالالا  الكييياويالالالالالة )يالالالالالواد كييياويالالالالالة تراعيالالالالالة( بعالالالالالد سالالالالاللوكه  المالالالالالرق النيسالالالالاليية تهربالالالالالا  يالالالالال  14)

 ."السالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاليمرا  الرهيسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالية

تخبارية وباال الالالالالالترا  يالالالالالالع و  الالالالالالاف البيالالالالالالا      قالالالالالالوة  خالالالالالالرى يالالالالالال  الارقالالالالالالة  اتهالالالالالالا تيكنالالالالالال  ووةالالالالالال  يعلويالالالالالالا  اسالالالالالال

ياالالالالالالالرتة يالالالالالالال  اسالالالالالالالتخبارا  الماقالالالالالالالة يالالالالالالال  يدا يالالالالالالالة كالالالالالالالراد ةالالالالالالالي ينم الالالالالالالة  الكياليالالالالالالالة  يعالالالالالالالد لتهريالالالالالالال  الي الالالالالالالت ا  

الناميالالالالالة   ي الالالالاليرا  الالالالالالى  ي الالالالالادرة  الالالالالهريم نالالالالالوا  اكتالالالالالروس  يحيالالالالالل بيالالالالالادة الالالالالالنام واربالالالالالع ختانالالالالالا   ر الالالالالية 

ال نسالالالالالالالالية يالالالالالالالالع حالالالالالالالالاويتي  اثنتالالالالالالالالي  واربالالالالالالالالع براييالالالالالالالالل بقسالالالالالالالالت  واعت الالالالالالالالال حالالالالالالالالارس الكالالالالالالالالراد  عايالالالالالالالالل يحيالالالالالالالالل 

     ."الباكسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالتانية

وتالالالالالالابع  نالالالالالالو  تيالالالالالال  احالالالالالالالة اليتهيالالالالالالي  واليالالالالالالواد الي الالالالالالبومة الالالالالالالى ال هالالالالالالا   ا  االخت الالالالالالاص لينالالالالالالالوا  الالالالالالتاهه  

 ."العادل وة  ال انو 
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 انت ار عسكر  ةي يدينة ال در

 الالالالالي  عراقالالالالالي  ةالالالالالي  الالالالالوارا  11 ةالالالالالاد ي الالالالالدر  ينالالالالالي  يسالالالالالاء ا حالالالالالد  بانت الالالالالار ع الالالالالق  للارقالالالالالة   الالالالالا  نيالالالالالوت /

 .ة ال در   رقي العا ية بغداديدين

و بلالالالالال  الي الالالالالدر  وكالالالالالالة  الالالالالا  نيالالالالالوت      قمعالالالالالا  ال الالالالالي   قايالالالالال  نحالالالالالو ع الالالالالر ن الالالالالام تاتالالالالالي  عسالالالالالكرية  ةالالالالالي 

 الالالالالالوارا يدينالالالالالالة ال الالالالالالدر الرهيسالالالالالالة  و الالالالالالي الالالالالالالداخل والاالالالالالالق  وال الالالالالالوادر والكيالالالالالالارة  لتاتالالالالالالي  الع الالالالالالق  الي الالالالالالتبهة 

 ."بها

ا  ال تالالالالالالالل والتسالالالالالالاللي  والسالالالالالالالمو اليسالالالالالالالل  و  الالالالالالالاف الي الالالالالالالدر       الالالالالالال ا ات الالالالالالالراء   الالالالالالالاء بعالالالالالالالد ارتاالالالالالالالاا عيليالالالالالالال

 ."والخمف  ةي اآلونة ا خيرة

 

 اعت ال   ر ابيي    حد يا  يس ول  يني  ةي الرياد 

 علنالالالالالالال  خليالالالالالالالة اتعالالالالالالالق  االينالالالالالالالي  ا حالالالالالالالد  عالالالالالالال  اعت الالالالالالالال   ر الالالالالالالابيي    حالالالالالالالد يا  يسالالالالالالال ول  السالالالالالالالويرية نيالالالالالالالوت/

 . ينالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالي  ةالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالي الريالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاد  بيحاة الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة االنبالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالار

 

اسالالالالالالالتنادا  الالالالالالالالى يعلويالالالالالالالا  دقي الالالالالالالة ل الالالالالالالعبة اسالالالالالالالتخبارا  الارقالالالالالالالة العا الالالالالالالرة وقالالالالالالالال  الخليالالالالالالالة ةالالالالالالالي بيالالالالالالالا    نالالالالالالالو  

اسالالالالالالالار  علالالالالالالالى ال الالالالالالالاء  40والاالالالالالالالود الرابالالالالالالالع لالالالالالالالواء الي الالالالالالالاة  38وبالتعالالالالالالالاو  يالالالالالالالع اسالالالالالالالتخبارا  لالالالالالالالواء الي الالالالالالالاة 

ال الالالالالالبة علالالالالالالى ار الالالالالالابيي  اثنالالالالالالي  ةالالالالالالي الريالالالالالالاد   حالالالالالالد يا يالالالالالالا يسالالالالالاليى اليسالالالالالال ول االينالالالالالالي لينم الالالالالالة تنكالالالالالالورة ةالالالالالالي 

 ."الرياد  بيحاة ة االنبار
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 خبير اقت اد : يست ارو الحكوية ة لوا ةي ادارة يلف الغ اء

اتهالالالالالالالال  الخبيالالالالالالالالر ا قت الالالالالالالالاد  باسالالالالالالالال  انمالالالالالالالالوا   االحالالالالالالالالد  يست الالالالالالالالار  الحكويالالالالالالالالة باال يالالالالالالالالال  اليعلويالالالالالالالالة/وكالالالالالالالالالة 

واخاالالالالالالالاقه  ةالالالالالالالالي اسالالالالالالالالت راء الو الالالالالالالالع االقت الالالالالالالالاد  العالالالالالالالاليي  يبينالالالالالالالالا ا  وتارة الت الالالالالالالالارة  علالالالالالالالال  العالالالالالالالالراق يهالالالالالالالالدد 

 .بقينو الغ اهي

الحكويالالالالالالالة تعالالالالالالالرف  يالالالالالالالدا انهالالالالالالالا خا الالالالالالال  وب الالالالالالالرار يالالالالالالال  وتارة التراعالالالالالالالة “     ي ت الالالالالالالري  وقالالالالالالالال انمالالالالالالالوا  ةالالالالالالال

% ي ارنالالالالالة بالعالالالالالا  اليا الالالالالي يالالالالالا  عالالالالالل االتيالالالالالة الغ اهيالالالالالة ةالالالالالي العالالالالالراق اكبالالالالالر وقعالالالالالا 50يسالالالالالاحة التراعالالالالالة بنسالالالالالبة 

 .”يالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال  غيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالر بلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالدا 

 يست الالالالالالار  رهالالالالالاليس الالالالالالالوتراء والحكويالالالالالالة والت الالالالالالارة اخا الالالالالالوا ةالالالالالالي ادارة االتيالالالالالالة ولالالالالالال  يتيكنالالالالالالوا يالالالالالال “و  اةالالالالالالم    

اسالالالالالالالت راء الو الالالالالالالع االقت الالالالالالالاد  واالتيالالالالالالالة العالييالالالالالالالة التالالالالالالالي كانالالالالالالال  تلالالالالالالالو  بالالالالالالالا ة  سالالالالالالالييا يالالالالالالالع حالالالالالالالر  روسالالالالالالاليا 

 .”واوكرانيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا

يليالالالالالالو  يالالالالالالوام  بعيالالالالالالدا عالالالالالال   40الت الالالالالالارة عيلهالالالالالالا يتركالالالالالالت ةالالالالالالي تالالالالالالقيي  الغالالالالالال اء لالالالالالالم “وا الالالالالالار  نمالالالالالالوا  الالالالالالالى ا  

سالالالالالالالوق البماقالالالالالالالة التيوينيالالالالالالالة اال انهالالالالالالالا كانالالالالالالال  تتاالالالالالالالرد وسالالالالالالالم   الالالالالالالو  يالالالالالالال  ياةيالالالالالالالا  اقت الالالالالالالادية تسالالالالالالاليمر علالالالالالالالى ال

 .”العراقية ورةع  االسعار وة ا ليتا ها
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 اسعار النام توا ل االنخااة

 

وا الالالالالالل   سالالالالالالعار الالالالالالالنام انخاا الالالالالالها ا سالالالالالالبوا اليا الالالالالالي بنحالالالالالالو  ربعالالالالالالة دوالرا  للبرييالالالالالالل  يالالالالالالو   /الاالالالالالالرا  نيالالالالالالوت

االثنالالالالالالي   بعالالالالالالد    قالالالالالالال يسالالالالالال ول  يريكالالالالالالي    روسالالالالالاليا ت هالالالالالالر دالهالالالالالالل علالالالالالالى  نهالالالالالالا قالالالالالالد تكالالالالالالو  يسالالالالالالتعدة ت الالالالالالراء 

 . ا   و رية ب ق   وكرانيايااو

باليهالالالالالالالالالة  لالالالالالالالالالى  2.15دوالرا   و  2.42وانخا الالالالالالالالال  الع الالالالالالالالالود اآل لالالالالالالالالالة لخالالالالالالالالالا  برنالالالالالالالالال  ةالالالالالالالالالي  حالالالالالالالالالدأل تعالالالالالالالالالايق  

  دوالرا  للبرييل 110.25

باليهالالالالالالالة  لالالالالالالالى  2.45دوالرا   و  2.68وترا عالالالالالالال  الع الالالالالالالود اآل لالالالالالالالة لخالالالالالالالا  غالالالالالالالر  تكسالالالالالالالاس الوسالالالالالالاليم ا يريكالالالالالالالي 

 .دوالرا  للبرييل 106.65

٪ ت ريب الالالالالالا خالالالالالالقل 40ةبرايالالالالالالر/  الالالالالالبام   بنسالالالالالالبة  24  ينالالالالالال  غالالالالالالتو روسالالالالالاليا  وكرانيالالالالالالا ةالالالالالالي وارتاالالالالالالع كالالالالالالق الع الالالالالالدي

 .العا  حتى اآل 

وقالالالالالالال  ناهبالالالالالالة وتيالالالالالالر الخار يالالالالالالة ا يريكيالالالالالالة وينالالالالالالد   الالالالالاليريا   يالالالالالالو  ايالالالالالالس ا حالالالالالالد      روسالالالالالاليا ت هالالالالالالر   الالالالالالارا  

ت  علالالالالالى  نهالالالالالا قالالالالالد تكالالالالالو  يسالالالالالتعدة ت الالالالالراء يااو الالالالالا   و ريالالالالالة ب الالالالالق   وكرانيالالالالالا   حتالالالالالى ةالالالالالي الوقالالالالال  الالالالالال   تعتالالالالال

ةيالالالالالو يوسالالالالالكو حالي الالالالالالا  تالالالالالديير   ارتهالالالالالالا. وتسالالالالالب  الغالالالالالالتو الروسالالالالالي  الالالالالالال   تسالالالالالييو يوسالالالالالالكو  عيليالالالالالة خا الالالالالالة   

 .ةي ا مرا   سواق الماقة على يستوى العال 

ون لالالالالالال  وكالالالالالالالة اتعالالالالالالق  الروسالالالالالالية عالالالالالال  اليتحالالالالالالدأل باسالالالالالال  الكالالالالالالريلي  دييتالالالالالالر  بيسالالالالالالكوف قولالالالالالالو    يالالالالالالس ا حالالالالالالد   

 .ة اآل  لكنها ستستير اليو  االثني    اليحادثا  بي  روسيا و وكرانيا ليس   اري

باليهالالالالالالة   5.7باليهالالالالالالة ا سالالالالالالبوا اليا الالالالالالي و الالالالالالبم خالالالالالالا  غالالالالالالر  تكسالالالالالالاس الوسالالالالالاليم ا يريكالالالالالالي  4.8وخسالالالالالالر برنالالالالالال  

وسالالالالال ل كق يالالالالالا  كبالالالالالر انخاالالالالالاة  سالالالالالبوعي لهيالالالالالا ينالالالالال  نالالالالالوةيبر/ ت الالالالالري  الثالالالالالاني   الالالالالاء  لالالالالال  بعالالالالالد    بلالالالالال  كالالالالالق 

وا بسالالالالالالب  يخالالالالالالاوف ب الالالالالالق  اتيالالالالالالدادا  ةالالالالالالي وقالالالالالال  سالالالالالالاب  يالالالالالال  ا سالالالالالالب 2008الع الالالالالالدي   علالالالالالالى يسالالالالالالتوياتهيا ينالالالالالال  

 .بعد    ن ر  الواليا  اليتحدة وحلاا  ا ا وروبيو  ةي ح ر واردا  النام الروسية

ةالالالالالالي حالالالالالالي   علنالالالالالال  الواليالالالالالالا  اليتحالالالالالالدة ةالالالالالالي وقالالالالالال  الحالالالالالال  عالالالالالال  ح الالالالالالر علالالالالالالى واردا  الالالالالالالنام الروسالالالالالالية  وقالالالالالالال  

علالالالالالى ا سالالالالالالعار كالالالالالالا  يالالالالالالدةوعا  بريمانيالالالالالا  نهالالالالالالا سالالالالالالتلغيها تالالالالالدري يا  بحلالالالالالالول نهايالالالالالالة العالالالالالالا   ةالالالالال   ال الالالالالالغم النتولالالالالالالي 

بت الالالالالالريحا  يالالالالالال  سالالالالالالاير اتيالالالالالالارا  العربيالالالالالالة اليتحالالالالالالدة بالالالالالالق  الدولالالالالالالة تالالالالالالدع  تيالالالالالالادا  اتنتالالالالالالاد وست الالالالالال ع  وبالالالالالال  

 .على التاكير ةي تيادة اتنتاد. انتاد

وتكالالالالالالالاة   وبالالالالالالال ب   و ين يالالالالالالالة البلالالالالالالالدا  الي الالالالالالالدرة للبتالالالالالالالرول ) وبالالالالالالال ( وروسالالالالالالاليا وحلاا  يالالالالالالالا  للوةالالالالالالالاء بح الالالالالالالص 

 .ة االستثيار ون ص الماقة الااه ة لتيادة تعتيت اتنتاداتنتاد الحالية بسب  انخاا
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يقيالالالالالي   7وتعالالالالالد روسالالالالاليا  كبالالالالالر ي الالالالالدر ةالالالالالي العالالالالالال  للينت الالالالالا  الخالالالالالا  والناميالالالالالة ي تيعالالالالالة  حيالالالالالأل ت الالالالالح  حالالالالالوالي 

 .٪ ي  اتيدادا  العاليية7برييل يويي ا  و 

 

 

 

 وتير خار ية قمر يتو و  لى روسيا لبحأل وقف الت عيد ةي  وكرانيا

CNN/ نالالالالالالالال  قمالالالالالالالالر  ا حالالالالالالالالد  تو الالالالالالالالو ناهالالالالالالالال  رهالالالالالالالاليس الالالالالالالالالوتراء وتيالالالالالالالالر الخار يالالالالالالالالة ال الالالالالالالالي  يحيالالالالالالالالد بالالالالالالالال   عل

عبالالالالالدالرحي    لالالالالالى يوسالالالالالالكو  حيالالالالالأل يلت الالالالالي ن يالالالالالالر  الروسالالالالالي سالالالالالالير ي الةالالالالالروف  لع الالالالالد يباحثالالالالالالا  ب الالالالالق  ا تيالالالالالالة 

 .ةي  وكرانيا

ا  ةالالالالالي بيالالالالالالا  للخار يالالالالالالة ال مريالالالالالة  قالالالالالالال اليتحالالالالالالدأل باسالالالالالال  الالالالالالوتارة     التيالالالالالالارة تالالالالالالقتي ةالالالالالي يرحلالالالالالالة حر الالالالالالة ن الالالالالالر 

ف التالالالالالالي يع الالالالالاليها العالالالالالالال  نتي الالالالالالة الت الالالالالالعيد ةالالالالالالي  وكرانيالالالالالالا   الةتالالالالالالا    آخالالالالالالر تمالالالالالالورا  ا تيالالالالالالة سالالالالالالتكو  لل الالالالالالرو

 .يحل ن ا  يع اليس ولي  الروس

وتالالالالالالالقتي التيالالالالالالالارة بعالالالالالالالد ات الالالالالالالاال   اتايالالالالالالالة بالالالالالالالي  وتيالالالالالالالر الخار يالالالالالالالة ال مالالالالالالالر  ون يريالالالالالالالو الروسالالالالالالالي وا وكرانالالالالالالالي  

 .ر ية  اةة  لى ات اال  يع عدد ي  العوا   ا وروبية  حس  بيا  الخا

وقالالالالالالال اليتحالالالالالالدأل يا الالالالالالد ا ن الالالالالالار   لالالالالالالى    ال الالالالالالي  يحيالالالالالالد بالالالالالال  عبالالالالالالدالرحي   سالالالالالالي كد خالالالالالالقل يحادثاتالالالالالالو يالالالالالالع 

ال انالالالالالال  الروسالالالالالالي علالالالالالالى    الحالالالالالالل السالالالالالالليي  الالالالالالو السالالالالالالبيل الوحيالالالالالالد تنهالالالالالالاء  الالالالالال   ا تيالالالالالالة. كيالالالالالالا سي الالالالالالدد علالالالالالالى 

 ." رورة ت اةر ال هود لحلها ب كل عا ل

 قد يهي   ي ا  

ينالالالالالالاير/ كالالالالالالانو   24و الروسالالالالالالي ةالالالالالالي  وكرانيالالالالالالا اليسالالالالالالتيرة ينالالالالالال  يالالالالالالقتي  الالالالالال ا ةالالالالالالي وقالالالالالال  توا الالالالالالل  عيليالالالالالالا  الغالالالالالالت

الالالالالالا ةالالالالالالي ين الالالالالالقة تالالالالالالدري   35الثالالالالالالاني. ويالالالالالالو  ا حالالالالالالد ناالالالالالال   يوسالالالالالالكو  الالالالالالربا   ويالالالالالالة  سالالالالالالار  عالالالالالال  ي تالالالالالالل   خ  

 .عسكرية بال ر  ي  يدينة لايف ب يال غر  البقد

ي  الالالالالالالرق وقالالالالالالدر  وتارة الالالالالالالالدةاا البريمانيالالالالالالالة    ال الالالالالالوا  الروسالالالالالالالية تحالالالالالالالاول  تمويالالالالالالال   ال الالالالالالوا  ا وكرانيالالالالالالالة ةالالالالالالال

 ."البقد  لكنها توا و  ي اوية  ديدة

 15.5ةالالالالالالي حالالالالالالي    الالالالالالار  الالالالالالالوتارة  لالالالالالالى    ال الالالالالالتء ا كبالالالالالالر يالالالالالال  ال الالالالالالوا  البريالالالالالالة الروسالالالالالالية   الالالالالالب  علالالالالالالى بعالالالالالالد 

ا( ة م ي  وسم العا ية ا وكرانية 25ييق  )  .كيلويتر 
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 بايد  وياكرو  ي كدا  على  رورة يحاسبة روسيا

ي بيالالالالالالالا     الالالالالالالالرهيس ا ييركالالالالالالالي  الالالالالالالو بايالالالالالالالد  ون يالالالالالالالر  الارنسالالالالالالالي  ييانويالالالالالالالل قالالالالالالالال البيالالالالالالال  ا بالالالالالالالية ةالالالالالالال االتحالالالالالالاد/

يالالالالالالاكرو   كالالالالالالدا ةالالالالالالي ات الالالالالالال  الالالالالالاتاي يالالالالالالو  ا حالالالالالالد علالالالالالالى التتايهيالالالالالالا بيحاسالالالالالالبة روسالالالالالاليا علالالالالالالى   ويهالالالالالالا علالالالالالالى 

 . وكرانيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا

 .و  اف البي  ا بية    الرهيسي   كدا  ي ا  على دع  حكوية  وكرانيا و عبها

 


