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الأييييييجاس سألييييييولي

رئييييييس لنويييييي
الأجاس)
الرئ أليييييي ث اليييييي حص والييييييد وييييييح حييييييير الألييييييحس يسييييييد الدجليييييي جحل سيييييي اليع يييييي ث الديوجل ألييييييس
ج ييييييييرجرح د يييييييييا الحلجليييييييي ؤييييييييي ا وسييييييييي ر االؤ يييييييي دارح اللاألألييييييييي ث(.ص(..) 7لجقييييييييي
لنو الأجاس)
رئييييييييس لنويييييييي الأييييييييجاس العراقيييييييي لح لييييييييد الحويجأليييييييي سجنيييييييي د ييييييييجح رألييييييييلس ال يييييييي
اليرلل أييييييي ث االأليييييييسجس لح ييييييييجر انولييييييي غ لنأيييييييي اللجا أييييييي جالو ييييييييس ؤييييييي ي ييييييييداد(.ص8
) (..لجق لنو الأجاس)
يييييييح األييييييييولي ل لل وييييييي نرحييييييييح الليييييييجاث االلأسيييييييي جالح يييييييد ال ييييييييعي  ..اللعيييييييي س لييييييييس
النهييييييييي ث ةاث العحقيييييييييي يو يييييييييييسص أألييييييييييي لييييييييي ل يييييييييي رس االألييييييييييل لونرحييييييييييح(.ص8
) (..لجق لنو الأجاس)
ييييي دح اليأيييييي
د.ي يييييسر الحييييييداد سيييييد ج اللنوليييييي اليييييدجل الييييييح د يييييا العييييييرا جلألييييي دو ؤيييييي
جا ل ر جالوألس اللألودال …(.ص (..) 9لجق لنو الأجاس)
الحييييييداد لييييييدخ األييييييولي ل ل رسنيييييي لوسيييييي ث اليييييييسدل سالييييييد وييييييح لسيييييي الرييييييي أ العولسيييييي
ج يييييييرجرح ويييييييةلس اللعجقييييييي ث جالل ييييييي ل ا لوييييييي وجانييييييي ال ويييييييي (.ص (..) 10لجقييييييي لنوييييييي
الأجاس)
لييييي
الأ ئيييييس ل ييييير الليييييرجد سيييييد ج ييييييد اللهيييييدد لعليييييد لييييياولر ج أييييي ؤييييي يعلجيييييي سأييييي ق
الأ حس (.ص (..)10ي داد السجا)
الأ ئييييييس ل ويييييي ر اللجألييييييجد سلييييييدا للورحيييييي لحيييييي ا ليييييي حلسييييييي الوريسيييييي (.ص  (..)11الألييييييجلرس
أسج )
الأ ئيييييييس يييييييح الريسعييييييي  :الرئ ألييييييي ث ليييييييا ولييييييي لجؤلييييييي ي لولدسيييييييد ج ييييييييد اللهيييييييدد سوحلييييييي
اللألاجلس (.ص  (..)11الفراث أسج )
لوعيييييةسس يللويييييس لل ؤحييييي
الأ ئيييييس ليييييرسا وسيييييجد سل يييييش ييييي جؤييييي ح قسييييي دد ي لح يييييد وعييييير
ل دراث اليس غ(.ص (.) 12الألجلرس أسج )
الأ ئيييييس حأليييييي ؤيييييد ا :ليييييي أورانييييي يييييي اللع ر ييييي حوييييييح ليييييج لأحأيييييي ال أييييي ي ييييييداد(.ص12
)(.ي داد السجا )
الأ ئيييييس يييييي الع ييييي ؤ  :لنأييييي ال يييييدل ث الأس يسييييي و ليييييس الألييييي يعيييييدا ولدسيييييد ليييييجد ال يييييرال
ل ولأل ي داد جالييرح(.ص (..) 13الألجلرس أسج )
الأ ئييييييس ؤيييييي لل ال سيييييي دد :الور ييييييل لوييييييدرن ث ال ييييييي ييييييي رح يييييي وييييييدجسر ألييييييل س ييييييجيه
ال لج (.ص(..) 13جل ل اللعوجل )
الأ ئيييييس وييييي الييييييدسرد  :لنأييييي أس يسييييي ويييييد ج ال را ييييي لوييييييلجد الييييي ا ال ييييي ج ث لييييي انيييييي
ؤول األوسراد اليس (.ص (..) 14الألجلرس أسج )
الأ ئيييييييي اسأييييييي اللليجييييييييي  :الوعويييييييسا الأس يسيييييييي وأفييييييي اأو ييييييي س سييييييييدا لليييييييي لرئ أليييييييي
الونأ (.ص(..) 14جل ل اللعوجل )
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يييييي

لنويييييي

ا ليييييي الييييييدجل (.ص (..) 6لجقيييييي لنويييييي
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لهييييييييي الليييييييييدرح ويييييييييح ال يييييييييج

الأ ئيييييييييي الوفييييييييي الحأليييييييييأ جد :اللييييييييير ح أ سهييييييييي جليييييييييس
ي لفأل د(.ص(SNG 15
الأ ئييييييييييس ن ألييييييييييا الي يييييييييي و  :ا وييييييييييس اللر ييييييييييحس لوييييييييييدرن ث ال ييييييييييي وييييييييييح يييييييييييجاس
ول د(.ص (.) 15اللعوجل )
الأ ئييييييس ليييييييد الن يييييييعل سوليييييييل اليييييييح الل أسييييييي األيييييييونجاس ج سييييييير الل لسييييييي يألييييييييس رجاويييييييس
لجظف االقوسا(.ص (..)16جل ل ) sng
الأ ئييييييييس ليييييييي ظا اليييييييييس دد :حألييييييييا الييييييييدرن ث ال ييييييييي ييييييييح  3ييييييييهر اليييييييير لألييييييييوحس ..
جألسألولر وأنسوه لحس ول ألا اللعل (.ص (..)16ي داد السجا )
الأ ئييييييس ييييييي لر الفيييييي س سفأيييييييد لييييييي ا ا أييييييجاس االقوسييييييي ث يييييييي ” سلأ ” الفييييييول جألييييييي ئرج ويييييييح
الدرن ث ال ي (.ص (..) 17اللعوجل )
الأ ئيييييييييس جنسيييييييييي يييييييييي  :لنويييييييييي الأييييييييييجاس ليييييييييس ةسييييييييييح لوحلجلييييييييي  ..ال ييييييييييحش ليييييييييي
الحلل (.ص (..) 17لجا س أسج )
الأ ئيييييس لحليييييد ال ييييي د :اللوييييي الألس أليييييس لوفلييييي ويييييح نلسييييي ليييييجاد قييييي أج اأو يييييي ث لنييييي ل
اللح ؤظ ث(.ص(SNG(..) 18
الأ ئييييييس ار ييييييد اليييييييي لح  :ؤرجقيييييي ث ليسيييييييرح يييييييس ألييييييينحث أيييييي ي الدا وسييييييي جالونيييييي رح ؤييييييي
لرلجك(.ص  (.)18الألجلرس أسج )
الأ ئيييييييس احليييييييد النييييييييجرد :رئيييييييس اليييييييج را سرسيييييييد وليييييييرس اللح ييييييييي جالف ييييييي ييييييييج ارح
الأف (.ص  (..)19الألجلرس أسج )
الأ ئيييييس أليييييوسا لييييي ح سل يييييش فلسييييي وج سييييي لأ ييييييس الأليييييفرا ييييييس اللوييييي الألس أليييييس (.ص19
)(..ي داد السجا )
ا لييييييس العيييييي ا للنويييييي الأييييييجاس سأعييييييح الل وييييييس جاليييييييحف يييييييد ال أيييييي ويييييي سحسييييييح(.ص20
)(..لجق لنو الأجاس)
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ييييييي لنوييييييي ا لييييييي اليييييييدجل  :ا لييييييي ث العلسلييييييي جالو يييييييحس ث جالوحيييييييدس ث
يداللهييييييدد
الو جانهه العرا وألوحق د ل ً دجلس ً لير(.ص(..) 21جل ل االأي العراقس )
جؤيييييييد لنوييييييي ا لييييييي سعوييييييي د لييييييي لوحلجلييييييي ج ييييييي دح ا لييييييي ر العيييييييرا (.ص(..) 22جل لييييييي
االأي العراقس )
ج سييييييير ال رنسييييييي  :ويأييييييي لييييييي لنوييييييي االلييييييي لألييييييي دح العيييييييرا ال ييييييي دح يأييييييي اللأييييييي ق
اللحررح(.ص (..) 22الألجلرس أسج )
الوعويييييييسا وييييييييدر قيييييييرار ا ً لهلييييييي ً ي يييييييأ ال ويييييييي العيييييييراقسس الدارأليييييييس ؤييييييي ال ييييييي ر (.ص23
)(.جل ل االأي العراقس )
العيييييييرا سيييييييدس قييييييييش ييييييي ئروس ويييييييرلسوس لأييييييي ق ؤييييييي الأليييييييوسل سأ (.ص (..) 23الأليييييييجلرس
أسج )
ج سيييييير ا وييييييي الث :أأليييييييعح الييييييح و يسييييييق ا أولييييييي الييييييح العيييييي لا الرقلييييييي لوليييييي حً ي لحجللييييييي
االللورجأس (.ص(..) 24جل ل االأي العراقس )
يييييييي ر اأ سل يييييييش ييييييي لوفيييييييس لهليييييييس يح هلييييييي لييييييي حلجلييييييي ي يييييييداد(.ص  (..)24ليييييييجا س
أسج )
يييييييي ةلييييييييك(.ص24
لنويييييييي الييييييييييرح :ةا يييييييييج ي ونيييييييي وأألييييييييس االقوييييييييسا جليييييييي أوأيييييييي
) (..الألجلرس أسج )
ئوييييييي االلييييييي ا
لل ييييييي الألسأليييييييو أ ل يييييييي ً االس سيييييييدس ث الأ نسييييييي ث :ألييييييييسلا سيييييييةلرأ يأليييييييي
الحألس (غ)(.ص (..) 25لجا س أسج )
الحلييييييييسا :ا يييييييييح اللع ر يييييييي الألس أليييييييييس ألسألييييييييها ؤييييييييي ورألييييييييس يأييييييييي الدجلييييييييي (.ص25
) (..الألجلرس أسج )
وعييييييجد الرؤيييييي ث الويييييي جنييييييدث نأييييييجس العييييييرا للييييييجا أس لييييييجسوسس (.ص26
اللجسييييييث :أأليييييي
) (.لجا س أسج )
لوظ رج الييرح سحةرج ‘‘ سجخ الوألعس ‘‘ ل الويدد(.ص(..) 26ي داد السجا)
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يييييييييس
• يييييييي ي
)(..ي داد السجا )
• اللي ييييييييرح ييييييييي نرا اث الأسييييييييي ل ييييييييددح ويييييييييح ال ألييييييييف راث ؤييييييييي الع يييييييييل ي يييييييييداد(.ص27
) (.الألجلرس أسج )
• اللأيييييييي اللف يييييييي ولأيييييييي ييييييييجدح ألييييييييل ق يييييييي راج الييييييييح لأيييييييي لها اللحييييييييررح(.ص28
)(..جل ل اللعوجل )
حيييييييد ل ليييييييي الح ييييييييد يأسيييييييرا قأيييييييي ص ؤييييييي

• النلييييييييي رك ويييييييييييدر وأجسهيييييييييي الييييييييييح ل ؤيييييييييي اللأليييييييييي ؤرس
جالييرح(.ص(..) 29الألجلرس أسج )
• العرا سحلق رقل ً قس ألس ؤ وألجسق الحأ (.ص (..) 30جل ل اللعوجل )

ييييييييراش يييييييي ألس (.ص27

ييييييييييير ل يييييييييي ر ي ييييييييييداد جالأنييييييييييش

-4-

العدد - 124 :االحد 2019- 6- 30

• جليييييييي العهيييييييييد الألييييييييعجدد جاليييييييييرئس الرجألييييييييي سعلييييييييدا انول ييييييييي ً ؤيييييييي لدسأييييييييي جألييييييييي ل
الس ي أس (.ص (..)31جل ل االأي الألعجدس )
• قجاث ا ل الألجداأس ودا ا للر ونل اللهأسس قي احون (.ص(..) 32رجسور )

• اللوحدص يإألا ال رنس :
هيييييرا وييييييرد ويييييح الديوجل ألييييييس ي لديوجل ألييييييس ج ويييييح ال يييييي
لهر االسراأس )
• ورالييييييس سييييييي لييييييح اللأ ليييييي اللأ ج يييييي الألييييييحس قيسيييييي لليييييي
)(..جل ل االأي الألعجدس )

ي للل جليييييي (.ص(..) 33
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جل ليييييي

لرولييييييس ليييييي لييييييسا(.ص33
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رئس

لنو

الأجاس سألولي

لنو

ا ل الدجل

لجقيييييييي لنويييييييي الأييييييييجاس األييييييييولي رئييييييييس لنويييييييي الأييييييييجاس لحلييييييييد الحويجأليييييييي السييييييييجا الأليييييييييث
ييييي ؤييييي
جيح يييييجر يييييد اد لييييي قييييي دح اللوييييي الألس أليييييس جراألييييي الونييييي الأس يسييييي لل وييييي اليييييدج ا
لنو ا ل الدجل ؤ ج س رح لوعرا .
جؤييييي لألييييييوه الولييييي رحييييييس أليييييس دو ي لجؤييييييد ال ائييييير لعرييييييي ييييي ولييييييدسر لهييييية ال سيييييي رح الوييييي وييييييد
ويييييح د يييييا لنوييييي ا لييييي اليييييدجل جا ول لييييي يييييي لعرا يعيييييد حليييييق العراقسيييييج اأويييييي ر ا الليييييا ر
الع لا.
وح ا ر س أس ي
ج يييييير ألييييييس دو ييييي ولييييييدسر العييييييرا لنهيييييجد اللنوليييييي اليييييدجل الييييييةد قييييييدا اليييييد ا لو ييييييعس العراقيييييي
أليييييجا ؤييييي حرييييييي ويييييح ا ر ييييي س ج اللأليييييي دح يلويييييش الأييييي جس ج يييييي دح االأليييييولرار فليييييح األييييييولرار
الد ا جا سف ي اللو ال ث الدجلس ون العرا .
جاأليييييوعر اليييييرئس الحويجألييييي نهيييييجد لنوييييي الأيييييجاس ؤييييي قيييييرار الليييييجاأس اللهلييييي جالوييييي وليييييي
حسيييييييي ح اللييييييييجا أس لالييييييييدا اللنويييييييي سو ويييييييي لو ييييييييرس قييييييييجاأس وييييييييأعل سن ييييييييي وييييييييح حسيييييييي ح
اللييييييجا أس ليييييي ييييييح ييييييييرالس ا يييييييحس جلل ؤحيييييي الفأليييييي د جالحيييييييد ليييييي الفليييييير ج سييييييح ال يلييييييي ث
لع لن اآل ر اللوروي وح ا ر س.
اللحرجل ر س لير ؤ ح
للييييي األييييييوعر الولييييي لألييييييونداث الج يييييي اليييييدجل جا قوسليييييي ج ليييييي ث اللأ لييييي ج ييييييرجرح العليييييي
الل يييييييورك أهييييييي يييييييية الويييييييجوراث جالحفيييييييي ظ ويييييييح االألييييييييولرار ا قوسلييييييي ييييييييير الحيييييييجار اليأيييييييي
جالجأل ئ الألولس اله دؤ .
يييييي لنوييييييي ا لييييييي الوهأئيييييي لوعيييييييراقسس ؤييييييي اأوييييييي ر ا ويييييييح ا ر ييييييي س
ليييييي نييييييي أيها قيييييييدا
جاييييييييفس سيييييييي روها يييييييية ي لو رس سيييييييي ج أهيييييييي يييييييي رح د ييييييييا جا ييييييييح لجحييييييييدح العييييييييرا جألييييييييس دو
يييييي دح االألييييييولرار جالوألسيييييي ج قييييييد أييييييح الجؤييييييد ال ائيييييير وييييييح الييييييدجر اللهييييييا للنويييييي
جلنهيييييجد ؤيييييي
الأييييييجاس ؤيييييي العلوسيييييي الألس ألييييييس ييييييي لعرا جالنهيييييييجد الديوجل ألييييييس اليرلل أسيييييي ؤيييييي حوحويييييي لييييييي ث
اللأ ل جاالأفو س وح اللحس العري جالدجل .
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الرئ أل ث ال حص والد وح حير الألحس يسد الدجل جحل س اليع ث
دارح
الديوجل ألس ج رجرح د ا الحلجل ؤ ا وس ر االؤ
اللاألأل ث
الأييييييجاس لحلييييييد الحويجأليييييي السييييييجا الأليييييييث ي نوليييييي غ

لجقيييييي لنويييييي الأييييييجاس يييييي رك رئييييييس لنويييييي
لدو الرئ أل ث ال حص ؤ قير الألحا يي داد.
جأيييييي ق اللنولعييييييج وعييييييدس الليييييي دح ( ) 58ليييييي قيييييي أج اللجا أيييييي ليييييي ييييييح ولييييييدسا للوييييييرس قيييييي أج
لوعيييييدس اللييييي دح يليييييأل جقييييييث ال ييييير لوحلجلييييي ل سييييي ( 2019- 10- 24ويييييي رس اأوهييييي أليييييأ لييييي ليييييير
الحلجليييييي ) لييييييي انييييييي ا وسيييييي ر ييييييييس ث الدارح لاألألييييييي ث الدجليييييي جاأهييييييي لويييييييش ا دارح ي لجل لييييييي
جد يييييا الحلجلييييي ؤييييي ا وسييييي ر االؤ ييييي جؤيييييق لييييييد اللفييييي ح جالأ ا ييييي جوحلسيييييق الويييييجا اليييييج أ يعسيييييدا
اللح يي .
جو يييييير االنوليييييي غ الييييييح ج سليييييي اال يييييي ر الييييييج أ لألس أليييييي راقسيييييي لجحييييييدح لليييييي ييييييدد اللنولعييييييج
ويييييح يييييرجرح حيييييير الأليييييحس يسيييييد الدجلييييي جالعلييييي ويييييح حل سييييي وع سييييي الأليييييس دح الج أسييييي جالوييييييدد
ليوح عي .
يل قجح لل ل سرسد ال ي لعرا ؤ يرا ث جوأ ث رن
ج يييييييدد اللنولعيييييييج ويييييييح ييييييييرجرح اق لييييييي حقييييييي ث لوجا أييييييي ليييييييي اللحيييييييس العريييييييي جا قوسليييييييي
جالدجل جؤل لوليوح الج أس .
ويييييح ا لسييييي حل سييييي اليع ييييي ث الديوجل أليييييس ؤييييي العيييييرا جاو ييييي ة
جنيييييددث الرئ ألييييي ث الييييي حص وألسيييييد
االنيييييرا اث الل أجأسييييي الراد ييييي يحيييييق لييييي سحييييي ج العييييييص ييييييأل جأليييييحل وويييييك اليع ييييي ث جوجانيييييد ؤييييي
العرا .
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رئس لنو الأجاس العراق لحلد الحويجأل سجن د جح رأللس
اليرلل أ ث االألسجس لح جر انول غ لنأ اللجا أ
ال
جالو س ؤ ي داد
لجقيييييي لنويييييي الأيييييييجاس جنيييييي الأليييييييسد لحلييييييد الحويجأليييييي رئيييييييس لنويييييي الأيييييييجاس العراقيييييي د يييييييجح
رألييييييييلس ال يييييييي نلعسيييييييي اليرلل أيييييييي ث االألييييييييسجس لح ييييييييجر انوليييييييي غ الونأيييييييي الدائليييييييي لولجا أيييييييي
جالو ييييييس لنلعسيييييي اليرلل أييييييي ث االألييييييسجس الييييييةد أليييييييسعلد لوفوييييييرح ليييييي  3اليييييييح  5اسوييييييج  2019ؤييييييي
ي داد.
جالد الرئس الحويجأل وهسئ ل ؤ اللألوو ل ث ال ي يأأن س انول غ الونأ .
أص د جح الألسد رئس

لنو

الأجاس العراق االو :

سأليييييعدأ ا اوجنيييييي لييييييد ج ح يرللييييي ألا اللييييييجقر جا يييييي اليرلليييييي اليييييةد ور ألييييييجأ لح ييييييجر انوليييييي غ
الونأيييييي الدائليييييي لولجا أييييييي جالو ييييييس لنلعسيييييي اليرلل أييييييي ث االألييييييسجس الييييييةد أليييييييسعلد لوفوييييييرح لييييييي 3
الح  5اسوج  2019ؤ ي داد – نلهجرس العرا .
ألييييييسوجلح لنويييييي الأييييييجاس العراقيييييي يجيييييييف اليرلليييييي الل ييييييسش لحنوليييييي غ وهسئيييييي ل ؤيييييي االنييييييرا اث
جاللأليييييييييوو ل ث ال يييييييييي الأنييييييييي س الونأييييييييي الدائلييييييييي لولجا أييييييييي جالو يييييييييس لونلعسييييييييي اليرلل أسييييييييي
االألسجس ؤ ي داد جيل سدسر جلل أ النلعس اليرلل أس .
الجؤد اليرلل أ ؤ ي داد .جوليوجا األلح ا وي رد ..
أو و الألولي ا

ح األولي ل لل و نرحح اللجاث االلأس جالح د ال عي ..
اللعي س لس النه ث ةاث العحق يو يسص أألي ل ل رس
االألل لونرحح
لجقيييييي لنويييييي الأييييييجاس األييييييولي الألييييييسد حأليييييي لييييييرسا اللعييييييي الأ ئييييييس االج لييييييرئس لنويييييي الأييييييجاس
يللوييييييييي السيييييييييجا الأليييييييييث  - 29ح سيييييييييرا  2019ا يييييييي “ لاألألييييييييي يييييييييجث الحيييييييييق ” جلل وييييييييي
نرحح ج ارو الدا وس جا لدؤ غ جالح د ال عي “.
ج لييييييييييس اللعييييييييييي الحلجليييييييييي جالنهيييييييييي ث ةاث العحقيييييييييي يوأفسيييييييييية اللييييييييييجاأس جالوعوسليييييييييي ث ال ييييييييييي
يلألييييييوحل ث نرحييييييح االنهيييييي ح االلأسيييييي جالح ييييييد ج يييييييدا وع سوهيييييي وحييييييث ةرسعيييييي الو يييييييسص ليييييييجأها
يييييرسح قييييييدلث لويوييييييد ا وييييييح ليييييي سلولييييييج ج ييييييا احييييييج ليييييي سيييييير ا لور سيييييي اليييييييحس جالوعوسلسيييييي
جالل دس جل ل سوعوق يوف يس لعس وها“.
جج ييييييد ألييييييس دو يوأفسيييييية الل لييييييس الويييييي رؤعهيييييي النرحييييييح يعييييييد دراألييييييوه جاس يييييي لف وحيييييي النهييييييي ث
اللعأسيييييي لو ييييييييسص أأليييييييي دليييييي لييييييي الجحيييييييداث الألييييييلأس الوييييييي ويأيييييييح ييييييير السييييييي االأليييييييو ل ر اج
يييية الجحييييداث
الل يييي رل اج الحلجليييي لونرحييييح جوحييييج لييييي لل الألييييل الللييييررح لهييييا لوألييييدسد ا ليييي
“.
جالييييييد ا االنهيييييي ح االلأسيييييي ق ر ييييييث ييييييي ي ث دا يييييي يأ يييييير حييييييرس ييييييهد الويييييي رس جرأليييييي ل
الحيييييرس
ال ييييهسد الييييةد قيييييدا حس ويييي جالنيييييرسل الييييةد ييييحح ينييييي ليييي نأليييييد لييييا وأوهيييي ؤهيييييج يييي
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جؤيييييق لسيييييدح راألييييي
ي الحس ح لألولرح “.

جاةا لييييي اييييييسس نييييي

لييييي نأليييييد

ؤرجحييييي ج سلوييييي

لسييييي ج ييييي رألييييي ل

د.ي سر الحداد سد ج اللنول الدجل الح د ا العرا جلأل دو ؤ
دح اليأ جا ل ر جالوألس اللألودال …
لجقييييي لنوييييي الأيييييجاس ليييييدث سئييييي رئ ألييييي لنوييييي الأيييييجاس العراقييييي لييييي جؤيييييد لييييي لنوييييي ا لييييي
اليييييييدجل نول ييييييي لجأليييييييع ؤييييييي الل ييييييي الدأليييييييوجرس لألييييييي السيييييييجا الألييييييييث  29 6 2019يح يييييييجر
رئييييييس لنويييييي الأييييييجاس الألييييييسد لحلييييييد الحويجأليييييي جأ ئييييييس الييييييرئس الييييييدلوجر ي ييييييسر الحييييييداد جراأليييييي
جلل ويييييي اللويييييي الألس ألييييييس جنييييييرخ ييييييح االنوليييييي غ يحييييييص جلأ ق يييييي ييييييدد ليييييي اللوفيييييي ث جالل يييييي س
الويييييي ووعويييييييق ي ل يييييييأ اليييييييدا و جال ييييييي رن جو يييييييجراث ا ج ييييييي غ ويييييييح الألييييييي ح العراقسييييييي ج لييييييي
لنوييييي الأيييييجاس جن هييييييجد اللأليييييولرح ليييييي الحلجلييييي قييييييرار الليييييجاأس جالو ييييييرسع ث ليييييد ا االألييييييولرار
ؤ ييييييحً يييييي ا حييييييداص الن رسيييييي ؤيييييي اللأ لييييييي جلحييييييس العييييييرا ا قوسليييييي جل و ييييييهد اللأ ليييييي ؤييييييي
اآلجأ ا سرح ل وجوراث.
الحييييييداد ج أيييييي االنوليييييي غ وحييييييدص لي ييييييرح ليييييي الجؤييييييد ال ييييييسش جد يييييي الييييييح ييييييرجرح ولييييييدسا الييييييد ا
اليييييح ا لوعييييييرا جلأليييييي دو ليييييي ييييييح لنويييييي ا ليييييي الييييييدجل جا لييييييا اللوحييييييدح جالييييييدج ا يييييييدق
لييييي نييييي ييييي دح اليأييييي جا لييييي ر جالوألسييييي اللأليييييودال جوع سييييي لأليييييسرح اليأييييي جاالأليييييولرار ا لأييييي
جالألس أليييييي ويييييييح لييييييجا الييييييييحد ل ييييييسف ً أليييييييس دو ييييييي للج  ”:النهجد لأليييييييولرح جالوليييييي اث لوجاييييييييو
لحييييييي الل ييييييي ل جال حؤييييييي ث ييييييييس الحلجلييييييي االوح دسييييييي ج قويييييييسا لجردأليييييييو جاللوفييييييي ث الع للييييييي ؤييييييي
رسلهييييي اليييييح الحييييي جلنوييييي الأيييييجاس لييييي ا ؤييييي لوييييي الرقييييي ي جالو يييييرسع ج ليييييد نوألييييي و ج يييييج
ييييي ا وييييييح اأهيييييي لوييييييش ل سليييييي ث الأيييييي حس يعيييييد وييييييجؤسر ل ؤيييييي ال ييييييدل ث لولييييييد اللحييييييررح ج أأيييييي
ق عأييييي يييييجا ً جوليييييدلأ ي يييييل ليسييييير ؤييييي الحلرل سييييي االدارسييييي جالل لسييييي جالو يييييرسعس لييييي ا قويييييسا ج
جاللرل س ادارس ل دد ل اللح ؤظ ث”.
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الحداد لدخ األولي ل ل رسن لوس ث اليسدل سالد وح لس
الري أ العولس ج رجرح وةلس اللعجق ث جالل ل الو وجان
ال وي
لجقييييي لنوييييي الأييييييجاس أليييييولي اليييييدلوجر ي ييييييسر الحيييييداد أ ئييييييس رئيييييس لنوييييي الأييييييجاس العراقييييي ؤيييييي
للوييييييي الرألييييييل يي ييييييداد السييييييجا الأليييييييث  29 6 2019ييييييدد ا ً ليييييي وييييييي رسنيييييي اللنلج يييييي ال يسيييييي
لوسيييييي اليييييييسدل الح يييييييوس وييييييح ييييييه دح يليييييي لجرسج ليييييي الن لعيييييي ث العريسيييييي جالع للسيييييي جنيييييييرخ
ييييح الوليييي الحييييدسص يييي جاقيييي ق يييي غ الوعوييييسا العيييي ل جاليحييييص العوليييي ؤيييي لييييجا العييييرا ؤيييي ل ؤيييي
اللأليييييييوجس ث جينلسيييييييي الو يييييييييي ث ؤ ييييييييحً يييييييي لأ ق ييييييي لجا ييييييييس ووعوييييييييق ي للألييييييييسرح العولسيييييييي
جيحييييييص ألييييييي وييييييةلس اللعجقيييييي ث جلع لنيييييي الل يييييي ل الفأسيييييي جا دارسيييييي الويييييي وجانيييييي ويوأيييييي ا يييييي ا
ؤييييييي االلوح أيييييييي ث الدجرسييييييي للع دليييييييي ال يييييييه داث جقييييييييد ح ييييييير ييييييييةا الولييييييي ا لأ ئييييييييس لسويييييييح ؤوييييييييسل
الل هداأ .
رال ييييييجاي جالوعوسليييييي ث جج ييييييد
الحييييييداد ليييييي ن أييييييي لييييييد وييييييح لسيييييي الرييييييي أ العولسيييييي ييييييل
أليييييييس دو يلو يعييييييي الل يييييييي ل جاللعجقييييييي ث الوييييييي وجانيييييييي ال ويييييييي يييييييير الونيييييييي الأس يسييييييي جلف وحيييييييي
اليييييج اراث جالنهييييي ث اللعأسييييي لحييييي الل ييييي ل جد يييييا ال ويييييي الدارأليييييس ؤييييي دا ييييي العيييييرا ج رنييييي
ج سنييييييييي د ل يييييييييرج ث أليييييييييوراوسنس لهلييييييييي أجاأييييييييي ً لووليييييييييدا جالوألسييييييييي جا ولييييييييي ا يييييييييي للاولراث
جالأيييييييدجاث العولسييييييي الج أسييييييي جالع للسييييييي جي للأليييييييوجس ث الراقسييييييي جأ ييييييير اليحيييييييجص العولسييييييي جالأوييييييي ئس
جالأظرس ث الحدس جولدسا الد ا جاللأل أدح ل وي العوا جاللعرؤ .

الأ ئس ل ر اللرجد سد ج يد اللهدد لعلد لاولر ج أ ؤ
ل الأ حس
يعلجي سأ ق
ي يييييييداد السيييييييجا د ييييييي الأ ئيييييييس ييييييي لح ؤظييييييي دسييييييي لح ل ييييييير الليييييييرجد االحيييييييد ( 30ح سيييييييرا 2019
لييييييي
(رئييييييس الييييييج را يييييي د يييييييد اللهيييييييدد الييييييح لييييييد ليييييياولر ج أييييييي ؤيييييي يعلجييييييي سأيييييي ق
ا دح الأ حس الح لأ لها اللحررح ق س اأأل أس
الأ حس  .جق اللرجد
أيييي ك اد لييييييرر ليلييييي االأليييير ييييي ر لأ لهيييي ر يييييا لييييرجر ال ييييير لييييي 4
جالأسيييي ؤييييي ا جاحييييد جليييييس
ألييييييأجاث ويييييييح ا ييييييح وحرسر ييييييي ليييييي وأظيييييييسا دا يييييي  ".جا ييييييي ش اللييييييرجد ا ا ييييييي دح الأييييييي حس
ق يييييييس نج رسييييييي جلرل سييييييي ي لأأليييييييي لأييييييي جال أنيييييييد أييييييي ك اد لييييييييرر ؤييييييي ويييييييأ سر يييييييجدوها سوييييييي
لالييييييدا ا الوييييييأ سر سل يييييي اةخ أفأليييييي ليسيييييير وييييييح االش االأليييييير ج يييييي وعييييييس
الألييييييأجاث الل ييييييس
وييييييح رئييييييس
اج ييييي غ ل رسيييييي أليييييجا ؤيييييي الل سليييييي ث اج الع يييييجائس ث الألييييييلأس  ".جيييييييس الليييييرجد
الييييييج را يييييي د يييييييد اللهييييييدد لييييييد ليييييياولر ج أيييييي جاأليييييي ؤيييييي يعلجييييييي لج يييييي حوييييييج لأ لسيييييي
للويييييش الأييييي حس ؤييييي دسييييي لح جحييييي لييييي اال يييييل الث ليسأييييي ا يلييييي الج ييييي ويييييح ح لييييي دج و سييييير
سر لليج .
لولج
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الأ ئس ل و ر اللجألجد سلدا للورح لح ا ل حلسي الوريس
الألييييييجلرس أسييييييج قييييييدا الأ ئييييييس يييييي الللييييييج الورلليييييي أ ل ويييييي ر اللجألييييييجد الأليييييييث للورحيييييي الييييييح
رئييييييس لنويييييي الييييييج را جاللويييييي الألس ألييييييس لحيييييي ا ليييييي حلسييييييي ج ارح الوريسيييييي .جقيييييي اللجأليييييييجد
اأييييي ج يييييح  3لييييييراث يييييرس ؤسهييييي لر ييييييل لييييي اللليييييج الألييييييأ ل ييييي حلسيييييي الوريسيييييي ؤليييييد ليييييي
اللر يييييل سيييييوا األيييييل يألييييييس ال حؤييييي ث الألس أليييييس دا ييييي اللليييييج ا ييييي ؤ اليييييح أليييييحس ال لييييي يييييي
لر يييييح رايعيييييي يأليييييييس ييييييلسله ليسأيييييي لييييييدسأ للويييييرس لييييييرئس لنويييييي الييييييج را جراأليييييي اللويييييي
الألس ألس ي س اأه الند جاليرا ث حج الحلسي ".
جا ييييي ش اللجألييييييجد ا للورحأييييي سوعوييييييق ي أييييييي ش قجلسييييي لهل يييييي ي لحلجليييييي ر يييييا اأهيييييي اللجلسيييييي
ال ل ييييي جنييييي اييييييس لييييي اليويييييد ج ييييي اللجلسييييي الورلل أسييييي لييييي يييييح وليييييدسا لر يييييل ل ييييي حلسيييييي
الؤويييييي الييييييح ا ا لورلليييييي ؤييييييسها ليييييي اللفيييييي اث الوريجسيييييي جال ييييييييس ث
الوريسيييييي ليييييي الورلليييييي
الأ سهيييييي جةاث ال ييييييييرح ليييييي س ييييييي ر لهييييييا ي ليأييييييي ج يييييييا لييييييدسها األيييييييوحل جسأي يييييي اأيييييييي ؤها جلييييييي
الللل ا وس ر يس ل ايأ الللج للر ل لحلسي الوريس لح ال حؤ ث .

الأ ئس ح الريسع  :الرئ أل ث لا ول لجؤل ي لولدسد ج يد اللهدد
سوحل اللألاجلس
لييييييد الأ ئييييييس يييييي وحيييييي لش أليييييي ئرج ييييييح الريسعيييييي ا انوليييييي غ الرئ أليييييي ث اليييييي حص
الفييييييراث أسييييييج
ويييييح وأنسييييي حأليييييا اليييييدرن ث اليييييح جقيييييث الحيييييق أليييييسريك لييييي الحلجلييييي جرئيييييس اليييييج را
جاالوفييييي
ا انوليييييييي غ
يييييييي د يييييييييد اللهييييييييدد سوحليييييييي لأليييييييياجلس الوييييييييأ سر .جقيييييييي الريسعيييييييي ؤيييييييي يسيييييييي
ييييييدح ق يييييي س لأهيييييي حييييييير الألييييييحس يسييييييد الدجليييييي جحل سيييييي اليع يييييي ث
ا لرئ أليييييي ث اليييييي حص الييييييةد أيييييي ق
الديوجل ألييييييس ج ييييييرجرح د يييييييا الحلجليييييي ؤيييييي ا وسييييييي ر االؤ يييييي دارح اللاألأليييييي ث ليييييييا سليييييي لجؤلييييييي ً
يلأ ق ييييي وعيييييدس اللييييي دح  }58لييييي قييييي أج اللجا أييييي لييييي يييييح وليييييدسا للويييييرس قييييي أج لوعيييييدس اللييييي دح
يلأل جقث ال ر لوحلجل ل س  2019- 10- 24و رس اأوه ألأ ل لر الحلجل }".
ويييييييح وعييييييييدس ييييييية الليييييييي دح ر ييييييييي ألس أليييييييس ألييييييييوادد اليييييييح ل سييييييييد ليييييييي
ج ييييييي ش ا االوفيييييييي
الوح ييييييص جاالوف قيييييي ث الألييييييرس لوحيييييييج ويييييح درنيييييي ث ييييييي ليييييييع اللوييييي الويييييي وحيييييي ج ي ييييييوح
.
الجأل ئ وألجسش ةا اللوش ؤ الجقث الرا
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جؤ ح قس دد ي لح د وعر
الأ ئس لرسا وسجد سل ش
يللوس لل ؤح ل دراث اليس غ

لوعةسس

ييييييج لنأييييي ا لييييي جالييييييدؤ غ الأس يسييييي ليييييرسا وسييييييجد الألييييييث ييييي جؤيييييي ح
الأليييييجلرس أسيييييج ل يييييش
أوسنييييييي الوعيييييييةسس ؤيييييي للويييييييس لل ؤحييييييي
اللسيييييي دد ؤييييييي الح ييييييد ال يييييييعي نيييييييجاد ليييييي ظا يييييييي ألييييييو
وسييييييجد ؤيييييي
الل ييييييدراث ي ليسيييييي غ دا سيييييي ج سيييييير الدا وسيييييي الييييييح ؤييييييول وحلسييييييق ؤييييييجرد ي لحيييييي دص.جقيييييي
حييييييي س اليعيييييييص جيعييييييي ال حسييييييي اللوع جأيييييي لييييييي دا ييييييي وحييييييي ج و يييييييجس أليييييييلع ج ارح
يسيييييي
الدا وسيييي ليييي ييييح لوسييييي ث الوعييييةسس جالجيييييج لييييح حيييييد اللييييجث الؤويييي الييييح أييييي ةلييييك نيييي لييييي
ليييييي ا الا الأظييييييي ا الي ئيييييييد".ج ليييييييس ج سييييييير الد ا وسييييييي يييييييي ؤيييييييول وحلسيييييييق ؤيييييييجرد يللوييييييي اللن يييييييد
لعييييي ج ليييييجا  29أيييييي ر الحنييييي ي لح يييييد ال يييييعي اليييييةد
اللنأيييييح وسييييي نيييييجاد لييييي ظا يييييي أليييييو
وعييييير لولوييييي ؤييييي للويييييس ل يييييدراث اليسييييي غ ج يييييح لسوييييي جاحيييييدح ويييييجؤ لييييي ف ييييير الوعيييييةسس دج ويييييدجس
قجال .

اللع ر

الأ ئس حأل ؤد ا  :ل أوران

حوح لج لأحأ ال أ

ي داد
ي ييييييداد السيييييييجا لييييييد الأ ئيييييييس ييييييي وسيييييي ر الحللييييييي حألييييييي ؤييييييد ا الألييييييييث ( 29ح سيييييييرا ( 2019
وسييييي ر لييييي سورانييييي ييييي اللع ر ييييي حويييييح ليييييج ليييييأل ال أييييي ي يييييداد .جقييييي ؤيييييد ا يييييح األو ييييي ؤو ؤييييي
قرارأيييييي ي للع ر يييييي ال رنعيييييي ؤسيييييي لييييييح
يرأيييييي لس ألس أليييييي االيعيييييي د الييييييةد وي يييييي قأيييييي ح العهييييييد
أه سييييي الييييييدجرح جالحللييييي وولييييييح رج ييييي قييييييي ألييييي ث ليييييي ة يييييي لولع ر يييييي ليييييج ر ييييييث وييييييح
وسيييييي ر ليييييي سورانيييييي يييييي اللع ر يييييي حوييييييح لييييييج وييييييا لأحيييييي
سييييير لليييييي وييييييردد يليجلهيييييي ليسأيييييي
الحللييييي لييييي سييييييجث ويييييح ييييييد الحأليييييس ي ييييي اةا ر يييييل
لأييييييس ال أييييي ي يييييداد ".ج ييييي ر اليييييح
وأنسييييييي حأليييييييله ل لفييييييي
للأيييييييس ليييييييس ي يييييييداد ".جي ييييييأ ا ليييييييدرن ث ال يييييييي اج يييييييل ؤييييييد ا
ق أجأسييييي جوأنسييييي النوألييييي السييييييجا ال حقييييي لييييي ي لأييييييي س اللييييي أجأ ؤوليييييد وييييييا وأنسوهييييي لعيييييدا الوليييييي
الفي الو رسع ال أ لويرلل ألسأوه سجا  3ولج
الؤو ً الح
ال ي
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الأ ئس ي الع ؤ  :لنأ ال دل ث الأس يس و لس الأل يعدا
ولدسد لجد ال رال ل ولأل ي داد جالييرح
ليييييييييث لنأييييييي ال يييييييدل ث الأس يسيييييييي الألييييييييث ج ارح الألييييييي يعييييييييدا ولدسيييييييد لييييييييجد
الأليييييييجلرس أسيييييييج
ال ييييييرال ليييييي ولأليييييي ي ييييييداد جالييييييييرح ؤسليييييي د ييييييث الونأيييييي الييييييح ؤييييييول اللنيييييي اليييييي ا اللييييييجا أس
ييييج الونأييييي ييييي الع ييييي ؤ ؤيييي لييييياولر
لوييييد ج اليييييح الل يييي ر األيييييجح يييييي ق ل ييييي ر اث العيييي لا.جقييييي
أيييييي ك وولييييييج يعلييييييد ال ييييييرال
ييييييحف لييييييد ؤيييييي لنويييييي الأييييييجاس يل يييييي رل ا يييييي الونأيييييي ا
أيييييي ك أسيييييي
ال يييييي يولأليييييي اليييييييرح ر ييييييا ا العليييييد الليييييييرا ليييييي ييييي ا  2015ل ييييييسرا اليييييح ا
لولدسيييييد العليييييد".جا ييييي ش اأييييي يعيييييد اأوهييييي العليييييد لهيييييةا العييييي ا وعيييييجد اللولسييييي اليييييح ج ارح الألييييي للييييي
ال ييييييرل الع لييييييي لأليييييي الجؤيييييييجد جاللألييييييي ؤرس ق لييييييث ي لأوأليييييييسق لييييييي ج ارح الأليييييي لو يييييييس الفريييييييي
ويييييييح الييييييييج ارح ليييييييي انيييييييي ولدسيييييييد العلييييييييد جو يييييييي س الل يعيييييييي ال يييييييي ي ل ييييييييرل الع ليييييييي لأليييييييي
لج يييييييح ا الونأيييييييي ؤ وحيييييييث الييييييييج ارح لو جسيييييييد يعليييييييجد ولأليييييييي ي يييييييداد جالييييييييييرح
اللألييييييي ؤرس
جلييييييةلك لييييييد ال ييييييرال لو يييييي س الل يعيييييي جأألييييييي الييييييجارداث جاللييييييي لل اللوحلليييييي لودجليييييي جلف وحييييييي
ج ارح ال رنسيييييييي للعرؤيييييييي يييييييييه ث الوهرسييييييييس جل ييييييييي اللفييييييييو العيييييييي ا لوحيييييييييج وييييييييح االجرا
الوحلسلس .

الأ ئس ؤ لل ال س دد  :الور ل لودرن ث ال ي
ألل س جيه ال لج

ي رح

ودجسر

جل لييييي اللعوجليييييي جييييييش وحيييييي لش الأيييييير الأليييييييث لوسييييي ث الور ييييييسل الحليييييجل لوييييييدرن ث ال ييييييي
س ييييييجس لوسيييييي
جاللأ ييييييس ي لجل ليييييي يأأهيييييي لوسيييييي ث وييييييدجسر لولأ يييييييس الؤويييييي الييييييح جنييييييجد لييييييج
اال وس ر.
جقييييييي الأ ئيييييييس ييييييي الأيييييييير ؤييييييي لل ال سييييييي دد “ لوسييييييي ا وسييييييي ر اللر يييييييحس لولأ ييييييييس ال يييييييي
س ييييييجيه ال لييييييج ج الرسييييييي ج سيييييير جا ييييييح اللعييييييي لا”.ج يييييي ش اأيييييي “ الوجنييييييد د لسيييييي جلحيييييييدداث
ال وسييييييي ر اللر يييييييحس لويييييييك اليييييييدرن ث “ ل يييييييسرا اليييييييح ا “ لوسييييييي الور يييييييسل يييييييي رح ييييييي ويييييييدجسر
ألييييل لولأ ييييييس لييييي الجل ليييي اليييييح ا يييييي ل ”.جد يييي ال سييييي دد اليرللييييي الييييح “ يييييدا الوييييييجسث ويييييح
ا ألييييييييل اللييييييييدجرح الويييييييي ليييييييير وييييييييح جنجد ييييييييي ي ل لأ يييييييييس جوييييييييدجرث للأ يييييييييس ييييييييرخ للأييييييييي
اللح يي ”.
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الأ ئس و اليدسرد :لنأ أس يس ود ج ال را
ال ج ث ل ان ؤول األوسراد اليس

لويلجد ال ا

ليييييدث لنأييييي ال را ييييي الأس يسييييي الألييييييث وعييييير لأيييييوس ييييييس الل ئيييييدح اليييييح نلييييي
الأليييييجلرس أسيييييج
الأليييييل الألييييييسل يعيييييد جييييييي اليييييح االلوفيييييي اليييييةاو دا سيييييي ج ارح ال را ييييي الييييييح الييييييلجد اليييييي ا
ييييييج الونأيييييي ويييييي
ال يييييي ج ث ال رنييييييي الويييييي وألييييييعح الييييييح ؤييييييول األييييييوسراد ييييييةا اللأييييييوس.جقيييييي
ييييييي ف ييييييرس ؤييييييي الونأييييييي
اليييييييدسرد ؤييييييي ليييييياولر ييييييييحف ليييييييد ؤيييييي لنوييييييي الأييييييجاس يرؤلييييييي
األييييييةج اللأييييييوس اللحويييييي العراقيييييي ؤفيييييي االجأيييييي اال سييييييرح أييييييدل سييييييوا
جح ييييييرو الألييييييجلرس أسييييييج
اال ييييييح يييييييي اليوييييييد جيييييييي اليييييييح االلوفيييييي اليييييييةاو يألييييييوع لعسأييييييي أححيييييييظ أيييييي ك نلييييييي دا وسييييييي
وسييييييي ج يييييييةا ل حيييييييي أيييييييدل ويييييييا اال يييييييح ييييييي االلوفييييييي اليييييييةاو لحأليييييييل ك
ج رنسييييييي لول ييييييي
جالحأ ييييييي العراقسييييييي جالسيييييييجا ؤليييييييد ؤوحيييييييث اليييييييج ارح اللعأسييييييي يييييييي س االأليييييييوسراد لحأليييييييل ك".ج ييييييي ش
سو عييييير ؤييييي الجقيييييث الح ييييير ييييييس الل ئيييييدح اليييييح نلييييي الأليييييل يييييةا اللأيييييوس اليييييةد جيييييي اليييييح
االلوفييييي اليييييةاو ؤوأ يييييي اللأونيييييس اللحوسيييييس ج لييييييدجا انولييييي غ لهيييييا للجانهيييييي ييييية الهنلييييي يوحدسييييييد
ولييييييي ا اللأيييييييوس اللحوييييييي سليييييييجا يو ييييييي س اآلش
األيييييييع ر لأ أليييييييي ج لليجلييييييي لييييييي قيييييييي الليييييييجا
العييييي وس يييييي العليييييي ج يييييي ل ليييييي االلييييييرا ال سيييييرح الويييييي ايييييييسس يهيييييي اللييييييجا يأليييييييس وأيييييي ج
اللأوس اللألوجرد .

الأ ئي اسأ

اللليجي  :الوعوسا الأس يس وأف اأو س سدا
للي لرئ أل الونأ

جل ليييييي اللعوجليييييي أفييييييث لنأيييييي الوعوييييييسا العيييييي ل جاليحييييييص العوليييييي الأس يسيييييي الأليييييييث اأو يييييي س الأ ئييييييي
سيييييييدا للييييييييي رئسأليييييييي ل هيييييييي ؤسليييييييي يسأييييييييث اأو يييييييي س رئييييييييس الونأيييييييي ألييييييييسوا دويييييييي اال أييييييييس
“ لييييي وداجلوييييي جألييييي ئ ا يييييحا ي يييييأ اأو يييييي س
يييييج الونأييييي سأييييي اللليجيييييي
اللليييييي .جق ليييييث
الأ ئيييييي سييييييدا للييييييي لرئ أليييييي لنأيييييي الوعوييييييسا العيييييي ل الأس يسيييييي سيييييير دقسييييييق ج يييييي ر يييييي اليييييييح ”
الؤوييييي لييييييح “ اللوأ ؤألييييييس وييييييح رئ أليييييي الونأيييييي ليييييا سحيييييييوجا وييييييح أألييييييي الأيييييييش ائييييييد جاحييييييد
ؤ ييييييح يييييي وليييييي رس ا يييييييجاث يسييييييأها”.ج يييييي ؤث “ اأو يييييي س رئييييييس الونأيييييي ألييييييسوا دويييييي دا يييييي
“ رئ ألييييييي الونأيييييي ألوحأليييييييا ي ييييييل أهييييييي ئ سييييييجا اال أيييييييس
الونأيييييي سيييييييجا اال أييييييس اللليييييييي ” ليسأيييييي
الللي ”.
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الأ ئي الوف الحألأ جد :اللر ح أ سه جلس
ال ج ي لفأل د

له اللدرح وح

 /SNGالييييدث الأ ئييييي يييي لوويييي الييييي دقج الوفيييي الحألييييأ جد الأليييييث وييييح ا الليييير ح أ سهيييي
جلييييي و يييييج ؤيييييي الفألييييي د ؤسليييييي يسأيييييث اأهيييييي لهل ييييي ؤيييييي ييييية الحلجليييييي  .جق ليييييث الحألييييييأ جد
“ اللييييير ح لهل ييييي ؤييييي ييييية الحلجلييييي جليييييا سع ج ييييي د دجر قسييييي دد” ليسأييييي ا “ اللييييير ح ليييييس لهييييي
الليييييدرح وييييييح ال ييييييج ي لفألييييي د ؤهيييييي أ سهيييييي جوعلييييي ييييييي حص ”.جو يعييييييث “ ليييييج لأحييييييث الليييييير ح دجر
ليييييي
قسييييي دد لعلوييييييث ال يييييير للييييي لنولعأيييييي ال ا ةلجرسيييييي  ”.س ييييي ر الييييييح ا لنأيييييي اللييييير ح الأس يسيييييي
ويييييح اقييييييرار ل ييييييرجغ اأ ييييي اللنويييييي اال وييييييح لولييييير ح لييييييسلل الليييييير ح لييييي أسيييييي دجر يييييي اللسيييييي دد
جاسي له لولرال الوأفسةس .

الأ ئس ن ألا الي و  :ا وس اللر حس لودرن ث ال ي
يجاس ول د

وح

العدسيييييد لييييي اللر ييييييحس لولأ ييييييس جاليييييدرن ث ال ييييييي
لييييييد وسييييي ر الحللييييي ا حييييييد
اللعوجلييييي
ويييييح ييييييجاس الول يييييد جلييييي ال يييييأ ويييييجلسها اللأ ييييييس دا سييييي اليييييح ا وسييييي ر اللسييييي داث ال يييييي يس .جقيييييي
“ ا وييييييس ا ألييييييل الويييييي ر يييييحه يييييييد اللهييييييدد لولأ يييييييس
الأ ئيييييس يييييي الحلليييييي ن ألييييييا الي ييييي و
ي لجل لييييي جالييييييدرن ث ال ييييييي يييييا ليييييي لييييييي ر الألييييي ج وييييييح يييييييجاس الول يييييد”.ج يييييي ش ا “ور ييييييسل
لأليييييياجلس وييييييح يييييييجاس الول يييييييد ولييييييرس لوأل سيييييي جولييييييرار داراث ليييييييا ولييييييدا يييييي ” دا سيييييي اليييييييح
“ ا وييييييس
ييييييي يس لوألييييييو س ولييييييدسا يييييي ؤيييييي ووييييييك الييييييدجائر”.ج ج ييييييل الي يييييي و
“ور ييييييسل ألييييييل
اللأ يس ي لجل ل اللر حس ا لوح يس جال سلل ولدسلها وح اأ لألولوس ”.
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الأ ئس

لد الن عل سولل الح الل أس األونجاس ج سر الل لس
يأليس رجاوس لجظف االقوسا

جل لييييي  sngليييييد الأ ئيييييس ييييي وسييييي ر الحللييييي ليييييد الن يييييعل الألييييييث ويييييح ا ي يييييداد أليييييولث ل ؤييييي
رجاوييييس اقوييييسا لردألييييو ر ييييا ييييدا وألييييوسا االقوييييسا ليييي يرلسيييي أفيييي جاحييييد لهيييي ؤسليييي ا يييي ر الييييح اأيييي
ألييييييسوا وجنسيييييي أليييييياا الييييييح ج سيييييير الل لسيييييي سييييييجلل ا سو ييييييجر الييييييح األييييييونجاس يأليييييييس يييييير قيييييي أج
اللجا أ .
“و يسيييييييي ث رجاويييييييس االقويييييييسا ؤييييييي لجا أييييييي  2018يييييييل الل يييييييرجغ اليييييييةد
جقيييييي الن يييييييلع
ارأليييييي لييييييي الحلجليييييي الألييييييي يل ليييييي لليييييييدرا ليييييي  3ورسويييييييج ج 880لوسيييييي ر دسأييييييي ر جيعييييييد و يييييييلس
الونأييييي الل ييييييورل يييييييس لنوييييي الأييييييجاس ج جارح الل لسيييييي ولييييييث ا ييييي ؤ لويييييييل ورلسييييييج ج 600لوسيييييي ر
اليييييح ييييييي س الرجاويييييس لحقوييييييسا جايييييييل اللنييييييجغ  5ورلسيييييج ج 440لوسيييييي ر دسأييييي ر”.جويييييي ي “حيييييةرث ليييييي
ييييية ال سييييي دح ؤييييي لنوييييي الأيييييجاس يييييير لدا وييييي ؤييييي لأ ق ييييي اللجا أييييي جاأييييي ال سنيييييج ا ييييي ؤ يييييةا
الليويييييل لحقوييييييسا يييييي جا الحلجليييييي العراقسييييي ال وألييييييو س الوجقييييييش ييييي دؤيييييي ييييية اللييييييي لل الأهيييييي
رجاويييييس لييييييجظفس حوييييييح ؤيييييي حيييييي ييييييدا وألييييييوسا االقوييييييسا ليييييي الييييييأف الييييييةد سيييييييدر الييييييح الحلجليييييي
االوح دس ”.

الأ ئس ل ظا اليس دد :حألا الدرن ث ال ي ح 3
لألوحس  ..جألسألولر وأنسوه لحس ول ألا اللعل

هر الر

ي ييييييييداد السييييييييجا لييييييييد الأ ئييييييييس ليييييييي ظا اليييييييييس دد الأليييييييييث ( 29ح سييييييييرا  ( 2019حألييييييييا لوييييييييش
الييييييدرن ث ال ييييييي ييييييح  3ييييييهر اليييييير لأليييييييوحس ؤسليييييي ا يييييي ر الييييييح و نسويييييي ألسألييييييولر لحيييييييس
قييييييرار الرئ أليييييي ث اليييييي حص يوأنسيييييي حألييييييا
ول أليييييا اللعليييييي  .جقيييييي اليييييييس دد ؤيييييي ويييييييرسل ييييييحف
يييييةا الليييييرار أليييييسويع وأنسييييي ا ييييير لحيييييس
لويييييش اليييييدرن ث ال يييييي دلسييييي ويييييح ن ييييي ً ليسأييييي
ول أليييييا اللعليييييي  ".جاج ييييييل أيييييي ليييييي االألييييييوح ل ا سييييييوا حألييييييا لوييييييش الييييييدرن ث ال ييييييي ييييييح 3
ا يييييهر ؤلييييي ؤيييييأح ال أأليييييو س ولرسييييير لجظيييييش دج جنيييييجد وجاؤيييييق ألس ألييييي وسييييي ً الؤوييييي اليييييح أييييي
الوجنييييييد اد لوويييييي قييييييد جلييييييث رئييييييس الييييييج را يييييي د يييييييد اللهييييييدد ي وسيييييي ر الييييييدرن ث ال ييييييي ".
يييييدا ولرسيييييير لر يييييح الوريسيييييي سعوييييييير
جي يييييأ ييييييدا ولرسييييير لر ييييييح الوريسييييي يييييييس اليييييييس دد ا
اأول أل ج ج ؤ يألوس لوح لش اليأ .
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الأ ئس

لر الف س سفأد ل ا ا أجاس االقوس ث ي ” سلأ ” الفول
جأل ئرج وح الدرن ث ال ي

اللعوجلييييييي ؤأيييييييد الأ ئيييييييس ييييييي وحييييييي لش الفييييييييول ييييييي لر الفييييييي س الألييييييييث لييييييي ا ا أيييييييجاس االقوسيييييييي ث
ييييييي ” سلأ ” وحيييييي لف أليييييي ئرج جالفييييييول وييييييح الييييييدرن ث ال ييييييي لالييييييدا ا الوحيييييي لفس لييييييس لهليييييي
“ ليييييي ا ا أييييييجاس االقوسيييييي ث يهسلأيييييي
حقييييي ي وسيييييي ر ال يييييييس ث لوييييييدرن ث ال ييييييي  .جقيييييي الفيييييي س
وحيييييي لف أليييييي ئرج جالفيييييييول ؤيييييي ول أليييييييا الييييييدرن ث ال ييييييي ييييييي ر يييييي الييييييييح ” ل ييييييسرا ليييييييح
“ الوحيييييي لفس ورليييييي حرسييييييي ا وسيييييي ر لر ييييييح اليييييييدرن ث ال ييييييي الييييييح رئيييييييس الييييييج را يييييي د ييييييييد
اللهدد”.
جا يييييي ش ا “ يييييييدا ليييييييأل حل ئيييييييس ج ارسييييييي اج جليييييييح لويييييييج اراث جحويييييييح اليييييييدرن ث ال يييييييي ليييييييس
يألييييييس وهلس ييييييها لييييي قييييييي اللوييييي الألس ألييييييس يييييي لجنييييييجد حؤييييي ث حيييييي دح ييييييس ووييييييك االقوسييييي ث ي يييييي
اللأ يييييييس جلييييييا سوجيييييييوجا الييييييح اوفيييييي ” ل ييييييسرا الييييييح ا “نلسيييييي لر ييييييح الييييييدرن ث ال ييييييي ليييييي
سلدلجا الح اليرلل اال يعد ا سدقلجا ل قي سئ الأ ا ”.

الأ ئس جنس

ي

 :لنو الأجاس لس
ل الحلل

ةسح لوحلجل  ..ال حش

الألييييييث ا لنوييييي الأيييييجاس
ليييييجا س أسيييييج ليييييد الأ ئيييييس ييييي لووييييي يييييي دقج الأس يسييييي جنسييييي يييييي
ليييييس ةسيييييح لوحلجليييييي ؤسلييييي س ييييييص و يييييرس اللييييييجاأس جالوييييييجسث وسهيييييي ؤسلييييي وجقيييييي ولدسيييييد الفييييييي
وييييييح ويييييس ألييييي ئرج  .جقيييييي يييييي اأيييييي ال اوييييييجر أييييي ك ييييييحش ييييييس الييييييي دقج
الو يييييرسع يأييييي
ليوح نلهجر ".
جيس الحلل الل س ق س ألس ألس جا لل سيحص
جا يييييي ش ا الحللييييييي وجنهييييييجا اليييييييح اللع ر يييييي ج يييييييةا نيييييي لييييييي لوهييييييا اال يييييييج اللع ر ييييييي
لل يييييي لوييييي ويييييد ا الحلجلييييي للييييي أحييييي لوأييييي دا ييييي لأليييييلح جاحيييييد ليسييييير الؤوييييي اليييييح ا “ الفيييييي
الو ييييييرسع لولنوييييييي ريلييييييي سوليييييييدد ييييييهرا حأليييييييس ويييييييس ألييييييي ئرج ".جيييييييس “ أييييييي ك ح نييييييي حلسلسييييييي
لولدسييييييد ال ليييييي اللييييييجاأس اللهليييييي جال سييييييرح الويييييي وييييييا وأنسوهيييييي لأيييييية  3دجراث وييييييا رلسهيييييي ؤييييييي
جنهأيييييي  ".جا يييييي ر الييييييح ا ليييييي قيييييي أج ييييييج لف يييييي لأهيييييي قيييييي أج ال دليييييي االوح دسيييييي جاللحلليييييي
االوح دس جالول د اللجحد جلوه له يو يحس ح اللجا ".
ؤلنويييييي الأييييييجاس
جاج يييييل ا ليييييي اللييييييجاأس الويييييي ارألييييييوث ليييييي الحلجلييييي وحويييييي ا يييييي دح يييييييس
ليييييس ةسيييييح لوحلجلييييي لييييي الليييييجاأس لحييييي دراألييييي جو سسييييير جالل سييييير لأهييييي ألوف ييييي ي لوييييييجسث دا ييييي
.
الل
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الأ ئس لحلد ال د :اللو الألس ألس لوفل وح نلس لجاد ق أج
اأو ي ث لن ل اللح ؤظ ث
 /SNGاليييييد أ ئيييييس رئيييييس الونأييييي الل أجأسييييي الأس يسييييي لحليييييد ال ييييي د الألييييييث ا اللوييييي الألس أليييييس
لوفليييييي وييييييح وييييييس لييييييجاد قيييييي أج اأو ييييييي ث لنيييييي ل اللح ؤظيييييي ث ؤسليييييي يييييييس ا اللييييييجاد ال حؤسيييييي
“ الونأييييييي
أليييييييودر يعيييييييدح للورحييييييي ث جسيليييييييح ال سييييييي ر ال ييييييي لنوييييييي الأيييييييجاس .جقييييييي ال ييييييي د
ا يييييدث اليييييييسل الأه ئسييييي لوعييييييدس قييييي أج االأو ييييييي ث الوييييي ألييييييوعر ا لسيييييجا لوويييييييجسث وسهييييي ” ليسأيييييي
ا “ اللوييييي الألس ألييييييس لوفليييييي ي ييييييل لييييييدئ وييييييح نلسيييييي اللييييييجاد ال حؤسييييي ؤيييييي الليييييي أج  ”.جا يييييي ش
ا “ اللييييييجاد ال حؤسيييييي ؤيييييي الليييييي أج ألييييييو رس لهييييييي ييييييدح للورحيييييي ث جليييييي حييييييق ا يييييي اليرللييييييي
ا وسيييييي ر االؤ يييييي ليييييي يسأهيييييي ” ل ييييييسرا الييييييح ا “ اللييييييجاد ال حؤسيييييي لأهيييييي الأظيييييي ا االأو يييييي ي ج أيييييي ك
دح للورح ث لولو لأه ويأث ا وح االيجاث جيع ه أل أث لس ج جا ول د ”.1 9
جوييييي ي “ أييييي ك لأليييييي اأظلييييي اأو يسييييي ألييييييوعر الييييي ا لنوييييي الأييييييجاس ال وسييييي ر االؤ ييييي ” ل ييييييسف
“ أييييييي ك للويييييييرس لولويييييييسص يييييييدد ا ييييييي لنييييييي ل اللح ؤظييييييي ث ج يييييييج أ ؤييييييية يييييييل قييييييي أج 21
رح لل د جس ش للعد لل  200الش أألل ”.
جسيد لل لح ؤظ

الأ ئس ار د الي لح  :ؤرجق ث ليسرح يس ألنحث أ ي الدا وس
جالون رح ؤ لرلجك
الأليييييجلرس أسييييييج ل يييييش رئييييييس النيهييييي الورلل أسيييييي الأ ئيييييس ار ييييييد اليييييي لح الأليييييييث ييييي جنييييييجد
ؤرجقييييي ث ليسييييييرح ؤييييي االقيييييي ا يألييييينحث الأيييييي يس ال ييييييي ييييييج ارو الدا وسيييييي جا لونييييي رح ؤيييييي لرلييييييجك
ل يييييسرا اليييييح اأييييي يحييييي يييييدا الجييييييج الوفييييي ي يييييأ اللح ؤظييييي لييييي اللللييييي ا سل ييييي اليرللييييي
ي لويجسث وح نلس وعدسحث ق أج االأو ي ث ي ألو أ اللجاد اللوعول يه .
االنول يييييي ث جالحييييييجاراث ال الييييييث لألييييييولرح
جقيييييي الييييييي لح ؤيييييي حييييييدسص ليييييي الألييييييجلرس أسييييييج
حيييييج ق ييييييس ا أو ييييييي ث لرلييييييجك جقيييييدلأ ييييييدح للورحيييييي ث جلييييييدسأ السييييي لوييييييدقسق أليييييين الأيييييي يس ليييييي
ا ييييي ؤ ث ا يييييرخ ووعويييييق يج ييييي لرلييييييجك ليسأييييي ا يحييييي يييييدا الجيييييييج اليييييح اوفييييي يلييييي س ييييييص
ق ييييييس لرليييييييجك ؤليييييي اللللييييييي ا سل يييييي لنوييييييي الأييييييجاس ؤييييييي الويييييييجسث ويييييييح نلسيييييي وعيييييييدسحث
ق أج اأو ي ث لن ل اللح ؤظ ث ي ألو أ ال لجاد اللوعول يلرلجك .
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الأ ئس احلد النيجرد  :رئس الج را سرسد ولرس
جالف يج ارح الأف

اللح يي

الألييييييجلرس أسييييييج الييييييد الأ ئييييييس يييييي لوويييييي اللحييييييجر الييييييج أ احلييييييد النيييييييجرد الأليييييييث ا رئييييييس
ل ييييييسر ا الييييييح
الييييييج را يييييي د يييييييد اللهييييييدد سرسييييييد ولييييييرس اللح يييييييي جالف يييييي يييييييج ارح الييييييأف
ا يييييييييد اللهييييييييدد ييييييييييث نلسيييييييي اللييييييييدرا العييييييييي لس ييييييييي لج ارح ي يييييييي الأظييييييييير يييييييي لفييييييييي وها
جأيييييي ا وها ".جقيييييي النيييييييجرد ا رئييييييس لنويييييي الييييييج را يييييييث نلسيييييي اللييييييدرا العيييييي لسس يييييييج ارح
الييييييأف ييييييييرش الأظيييييير يييييي لفيييييي وها جأيييييي ا وها ر ييييييا جنييييييجد العدسييييييد ليييييي اللوفيييييي ث وييييييح اليييييييع
أييييييي ك العدسيييييييد لييييييي االأليييييييونجاي ث جاللوفييييييي ث جالوحلسلييييييي ث ويييييييح الييييييييع لييييييي
ليييييييأها ليسأييييييي ا
االئيييييك الليييييدرا للييييي جللييييي سييييييدجا ا رئيييييس اليييييج را لييييي ا سعوليييييد أفألييييي ج سيييييرا لويييييأف ".جا ييييي ش
ل ييييييييددا
النييييييييجرد ا رئيييييييس اليييييييج را سرسييييييييد وليييييييرس اللح ييييييييي جالف يييييييي ييييييييج ارح اليييييييأف
ويييييح ا لنويييييي الأييييييجاس لييييي سيييييييجث وييييييح االألييييييل الوييييي ورأليييييي ل وو يسييييييث لييييي لييييييا وليييييي أ سهيييييي
اللح يي .
جيعسدح

الأ ئس ألوسا ل ح سل ش فلس وج س لأ يس الألفرا يس اللو
الألس ألس
ي يييييييداد السيييييييجا ل يييييييفث الونأييييييي الل أجأسيييييييي اليرلل أسييييييي االحيييييييد ( 30ح سيييييييرا  ( 2019ييييييي فلسيييييييي
الوييييي اوفليييييث وسهييييي اللوييييي الألس أليييييس جاالحييييي اس لوج سييييي لأ ييييييس أليييييف راث العيييييرا ؤييييي لييييي يسأهييييي .
أييييي ك اوفييييي نيييييرخ ييييييس اللوييييي جاالحييييي اس الألس أليييييس ويييييح
يييييج الونأييييي أليييييوسا لييييي ح
جقييييي
فلسييييي وج سييييي لأ ييييييس الأليييييفرا ؤييييي لييييي يسأهييييي ليسأييييي ا لييييي  10لل يييييد يرلل أسييييي ألوحيييييي ويييييح
أليييييفسر ؤليييييي لووييييي جحيييييي س ألييييييسأ ة األيييييوحل ق ليييييي لأ ييييييس الألييييييفرا حألييييييس حنلييييي دا يييييي لنويييييي
الأيييييجاس ".جييييييس لييييي ح اأييييي لييييي الليييييرنل حألييييييا لأ ييييييس الأليييييفرا يييييح االألييييييجغ الحييييي ل ليييييي
ح وأللسوها ل قي لنو الأجاس جويجسث الأجاس
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ا لس الع ا للنو

الأجاس سأعح الل وس جاليحف
سحسح

لجقييييي لنوييييي الأيييييجاس أعيييييح لعييييي ل االليييييس العييييي ا للنوييييي
الل وييييييس جاليييييييحف يييييييد ال أيييييي ويييييي سحسيييييييح دا سًيييييي
و ج يدق ئ جةجس اليير جالألوجا .
أص الوع س :-

يد ال أ

و

الأيييييجاس الأليييييسد أليييييسرجا ييييييد أليييييسرسأ
سو لييييييد يرحلويييييي جسوهيييييييا
يييييي جنيييييي

جقييييييدر أيييييييأ جؤيييييي ح الل وييييييس جاليييييييحف
وولسأيييييي يييييييي لل االألييييييح جالحيييييي جيلوييييييجس لالأيييييي يل يييييي
يرحلوييييييي الجاألييييييع جاأليييييييلأ ؤأليييييييسل نأ وييييييي جالهيييييييا ا وييييييي
يييييييد ال أييييييي وييييييي سحسيييييييح و ليييييييد
جايدق ئ جلحيس اليير جالألوجا .
جقيييييد ؤلييييييدث
لليييييد لييييي الل فيييييجر لييييي ل وييييييي جييييييحفس جا حلسييييي جلحويييييح ألس أليييييس س يييييي ر لييييي ي ليأييييي
الألييييي ح اال حلسيييييي جاليييييييحفس احيييييد لو يهيييييي اللرلييييييجقس جييييييجو ا حلسيييييي لعيييييييرا ييييي الحلسليييييي ؤيييييي
لو ي و .
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لنو ا ل الدجل  :ا ل ث العلسل
يداللهدد
جالو حس ث جالوحدس ث الو جانهه العرا وألوحق د ل ً دجلس ً لير
جل لييييييي االأيييييييي العراقسييييييي اليييييييد رئيييييييس لنوييييييي اليييييييج را ييييييي د يداللهيييييييدد السيييييييجا الألييييييييث ا
ألس ألييييييي العيييييييرا ال رنسييييييي ق ئلييييييي وييييييي ح يييييييدا اليييييييد ج ؤييييييي ألس ألييييييي اللحييييييي جر جالورلسييييييي ويييييييح
الل يييييورل ث الل سيييييرح الوييييي ونلعأييييي لييييي اليييييدج اللنييييي جرح جاالقوسلسييييي جيلييييي سحفيييييظ ا لييييي جاالأليييييولرار
جسحلق لي لل جا د ر نلس عجس اللأ ل
رئييييييس لنويييييي اليييييج را ج ييييييح األيييييولي ل ا يييييي لنويييييي
جةلييييير للوييييييي ا حلييييي ؤيييييي يسييييي
ا لييييي اليييييدجل ؤييييي ج سييييي رح لوعيييييرا قييييي  :ا ييييية ال سييييي رح اللهلييييي ويييييد ويييييح د يييييا اللنوييييي
جا ول ليييييي ييييييي لعرا جييييييي لوحجالث الويييييي س ييييييهد ؤييييييي نلسيييييي اللنيييييي الث جونيييييي ج يأنيييييي س لووحيييييييدس ث
الألس ألس جاالقوي دس جا لأس الليسرح لعري ً
لر جولدسر لهة ال س رح".
جا يييييي ش رئييييييس لنويييييي الييييييج را ا العييييييرا ييييييهد حرجييييييي رنسيييييي جدا وسيييييي جحلييييييحث ا يييييي ه د
جايييييييي دح جلجنييييييي ث ار ييييييي س ججر أييييييي دلييييييي را لويأيييييييح الوحوسييييييي جاألألييييييي ل ث لنولعسييييييي ج يييييييدرا ل رجاوأييييييي
جلجاردأييييي الي يييييرس جالل دسييييي جدسجأييييي ليسيييييرح جر يييييا لييييي ةليييييك وللييييي العراقسيييييج لييييي قيييييرار الدأليييييوجر
ج نييييييرا يييييييدح اأو ييييييي ث و يييييييرسعس دث لو سسييييييير جوييييييداج أليييييييول لوأليييييييو جاأويييييييرجا ويييييييح دا ييييييي
جحييييييررجا لييييييدأها ل ييييييسف ً حييييييس ا ولييييييث اللرنعسييييييي الدسأسيييييي العوسيييييي ؤوييييييجخ النهيييييي د لوييييييدؤ غ ييييييي
العيييييرا و يييييجغ اللحسيييييس جوجحييييييدجا جيهييييية الجحيييييدح اأوييييييرجا وييييييح دا ييييي للييييي ا قجاوأييييي يل ووييييييش
ا لييييييي ث
و ييييييلسحوه وجحييييييدث جاألييييييوأفرث قجا يييييي جاأليييييييو ث وحلسييييييق االأوييييييي ر ل ييييييسرا ا لييييييح
العلسلييييي جالو يييييحس ث جالوحيييييدس ث الليسيييييرح الوييييي جانههييييي العيييييرا وأليييييوحق د لييييي دجلسييييي ليييييير لييييي ر
اللأ ق اللحررح جاللو ررح ".
نهييييييجد الحلجليييييي العراقسيييييي ؤيييييي لنيييييي الث ايييييييحس ا قوييييييي د
يداللهييييييدد جؤييييييق اليسيييييي
جاألييييييوعر
جالوألسيييييي اللألييييييودال جاألييييييو ل ر ال ييييييرجاث ال يسعسيييييي ج سيييييي دح االأويييييي ال را يييييي جالعليييييي وييييييح يأليييييي
أليييييييو اللييييييي أج جوحلسيييييييق العدالييييييي ييييييييس للجأييييييي ث ال يييييييعس العراقييييييي جولييييييي ؤا الفيييييييرص جا ولييييييي ا
يحلج اللر ح ج س دح ل رلوه ؤ الحس ح الألس ألس جاللأ يس االدارس ".
ج لييييييد رئييييييس لنويييييي الييييييج را ا ألس ألييييييوأ ال رنسيييييي ق ئليييييي وييييييح ييييييدا الييييييد ج ؤيييييي ألس أليييييي
اللحييييي جر جالورلسييييي ويييييح الل يييييورل ث الل سيييييرح الويييييي ونلعأييييي لييييي اليييييدج اللنييييي جرح جاالقوسلسييييي جيليييييي
سحفييييييظ ا ليييييي جاالألييييييولرار جسحلييييييق لييييييي لل جا د ييييييي ر نلسيييييي ييييييعجس اللأ ليييييي جسنأيهيييييي الويييييييجوراث
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جا لييييييي ث جالحيييييييرجس جا ييييييية العحقييييييي ث اللوجا أييييييي وحليييييييق لل أليييييييس لوعيييييييرا ج يييييييعي
لجقش العرا ا للعو ل اال ل ا قوسلس الح لس .

جؤد لنو

لاليييييييدا

ا ل سعو د ل لوحلجل ج دح ا ل ر العرا

جل لييييي االأيييييي العراقسييييي ا يييييرس جؤيييييد لنوييييي ا لييييي اليييييدجل الألييييييث ييييي ورحسيييييي ي ليييييدجر اليييييةد
سوعيييييي العيييييرا ؤييييي حيييييح ا لييييي جاالأليييييولرار ؤييييي اللأ لييييي .جةلييييير الجؤيييييد يييييح لييييياولر ييييييحف ؤييييي
ي ييييداد اأأييييي يح أيييي ؤييييي ي ييييداد لسفسييييي وأفسيييية وجييييييس ث ليييياولر ا لييييي ر العييييرا اليييييةد قييييسا ؤييييي اللجسيييييث
ؤ جقث أل يق"
لالييييييدا د ليييييي
جا ييييي ش ألييييييدر و يييييحس ث ال ييييييعس العراقييييي الييييييةد اأوييييييير ويييييح دا يييييي االر ييييي ي
لوحلجل العراقس .

ج سر ال رنس  :ويأ ل لنو االل لأل دح العرا ال دح يأ
اللأ ق اللحررح
الألييييييجلرس أسييييييج ا ويييييي ج سيييييير ال رنسيييييي لحلييييييد ويييييي الحلييييييسا الأليييييييث وييييييي ليييييي دج لنويييييي
سييييي رح ا يييييي
االلييييي اليييييدجل لأليييييي دح العيييييرا ال ييييي دح يأيييييي لأ لييييي اللحيييييررح.جقيييييي الحليييييسا
لنويييييي االليييييي الييييييدجل وييييييا اال ييييييداد لهيييييي ي ييييييل ليسيييييير ليييييي اال يييييي جلسألييييييث ألييييييهجل نوييييييس ليييييي
اال ييييي ا ليييييح دجلييييي جاحيييييدح ليسأييييي اأييييي الهيييييدش لييييي ا سيييييأوجا اليييييح ي يييييداد لولرانعييييي لعأييييي يلييييي
ا ؤلرح لل سعلو العرا ؤ الح ر جاللألولي .
الل س الحأل أل جاللهل جا
أليييييلرس جللييييي أ ليييييك لأييييي ق لحيييييررح
جا ييييي ش الحليييييسا قوأييييي لح ييييي ا العيييييرا ييييي ا دا ييييي
وحو الح ا دح اليأ ؤ ويأ ل دج لنو االل ا سأل د العرا ؤ ةا اللن ".
أييييييي ك لييييييياولر ا لييييييي ر اللأييييييي ق اللحيييييييررح اليييييييةد ليييييييد ؤييييييي اللجسيييييييث ج يييييييةا
جوييييييي ي الحليييييييسا
الليييياولر ج يييي يعيييي االلييييجا للأليييي دح العييييرا جأحييييي أألييييسر ؤيييي الوعيييي ج ليييي لنأيييي ييييةا اللييييياولر
الول ا ة االنرا اث .
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الوعوسا ويدر قرارا ً لهل ً ي أ ال وي العراقسس الدارألس ؤ
ال ر
جل ليييييي االأييييييي العراقسيييييي اقييييييرث سئيييييي اليييييير د ؤيييييي ج ارح الوعوييييييسا العيييييي ل جاليحييييييص العوليييييي ييييييح
انول هييييييي اليييييييةد ور ألييييييي ج سييييييير الوعويييييييسا العييييييي ل قيييييييي الأليييييييهس السيييييييجا الألييييييييث ؤيييييييول اللوفييييييي ث
سئييييي الييييير د
ا
الدراأليييييس لو ويييييي العيييييراقسس الدارأليييييس ؤييييي ال ييييي ر .جةليييييرث اليييييج ارح ؤييييي يسييييي
اقرث ؤ و ا االنول غ قرار ا ً لهل جؤ ل سو أي :
ييييي سأليييييلل يفيييييول اللوفييييي ث الدراأليييييس لو ويييييي العيييييراقسس الدارأليييييس ييييي ر العيييييرا (ح لسييييي ً) جالح ييييييوس
ويييييييح لعييييييييد ( ) % 75ؤييييييي الدراأليييييييي اال دادسييييييي يييييييييدالً ييييييي ( )% 80لوفييييييييرغ االحسييييييي ئ جلعييييييييد
( )% 80يدالً
( )% 85لوفرغ الو يسل .
يييييل اللنلج ييييي
ييييي وليييييث اللجاؤلييييي ويييييح ؤيييييول اللويييييش الدراألييييي لو ويييييي الدارأليييييس ييييي ر العيييييرا
ال يسيييييي ؤييييييي اج ( ) 500ن لعييييييي ؤييييييي وييييييييأسش يييييييأ ه د العييييييي لل جيييييييييرش الأظييييييير ييييييي اللعيييييييد
لودراأل اال دادس .
ويييييح ج ييييي يييييجاي ندسيييييدح لفيييييول اللوفييييي ث الدر األيييييس لو ويييييي العيييييراقسس اليييييةس
ييييي للييييي ويييييا االوفييييي
سأجج الوألنس وح اللنلج ال يس ر العرا جلأل جاا الدراألس اللليو .

العرا سدس قيش

ئروس ورلسوس لأ ق ؤ الألوسل سأ

الألييييييييجلرس أسييييييييج ادا العييييييييرا الأليييييييييث قيييييييييش يييييييي ئروس وييييييييرلسوس لأيييييييي ق ؤيييييييي الألييييييييوسل سأ
ل ليييييي الن أيييييس الورلييييي يجقييييييش اللييييييش .جق ليييييث ج ارح ال رنسييييي ؤيييييي يسييييي ووليييييث الأليييييجلرس أسييييييج
أألييييي لأييييي ا العيييييرا سع قيييييير ييييي داأوييييي للسييييي ا ييييي ئروس حيييييريسوس وييييي يعوس لأليييييحس النييييي قج الورلييييي ق
يليييييييش لل ييييييش وييييييح لأ لييييييي لجرويييييي ك لح ؤظيييييي الألييييييوسل أس للييييييي وأليييييييس يإ يييييي رجاس ريعييييييي
ُلجا ق أس جنرس ريع ف رس جورجس اللدأ قسس اآللأس ".
ييييييد الحييييييرص وييييييح ق ليييييي حقيييييي ث ألييييييوراوسنس
جا يييييي ؤث اأيييييي ؤيييييي الجقييييييث الييييييةد أحييييييرص ؤسيييييي
جسوييييي ا ليييييد ج ويييييح لأييييي قسييييي ا لييييي وأ ويييييق لييييي ا را ييييي العراقسييييي يييييد لييييي النييييي رح ورلسييييي
أيييييرخ اللسيييييي ا يأ لييييي حريسيييييي لأفيييييردح وأوهييييييك الألييييييس دح العراقسييييي جوُأيييييي قق ليييييي دئ ُحأليييييي النييييييجار
الويييييي وييييييأظا العحقييييييي ث يييييييس نيييييي رس لويييييييي س ليوييييييدسأ ج ييييييعيسأ لعوييييييييرح ا ةلييييييك سل يييييي اأوه لييييييي ً
نألسل ً لول أج الدجل ق ا أأل أ .
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ج سر ا وي الث :أألعح الح و يسق ا أول الح الع لا الرقل لول حً
ي لحجلل االللورجأس
جل ليييييي االأييييييي العراقسيييييي لييييييد ج سيييييير االوييييييي الث أعييييييسا نسيييييي الريسعيييييي الأليييييييث ا ج ارويييييي وألييييييعح
ينلسييييي و يييييلسحوه الل ويييييي يو يسيييييق االأولييييي الييييييح العييييي لا الرقلييييي الوييييي وول ييييي يل يييييرجغ الحجلليييييي
االللورجأسييييي  .جقيييييي يييييح لولويييييي يليييييياولر الل ييييير الرقليييييي ا ج ؤيييييي ا رد جالوييييي و يعوهيييييي جل ليييييي
ا أييييييي العراقسييييييي جاغ ا ج ارويييييي وأليييييييعح ينلسيييييي و يييييييلسحوه الل وييييييي يو يسيييييييق االأوليييييي اليييييييح
العيييييي لا الرقليييييي الويييييي وول يييييي يل ييييييرجغ الحجلليييييي االللورجأسيييييي جل يييييي درح ا نييييييرا اث الرجوسأسيييييي الييييييح
ييييييل له ليييييي وحلسييييييق
ن أييييييس وييييييجؤسر حيييييي ا جاألييييييع لوللييييييس و يسليييييي ث ولأجلجنسيييييي اللعوجليييييي ث ينلسيييييي
ؤع لسيييييي ث ال ييييييي جاالأليييييييورن غ جاللع لنييييييي جويييييييجؤسر فلسييييييي ث وحلسيييييييق لييييييييداقس اليس أييييييي ث لييييييي يييييييح
األو داا يجاي ث الوجقس ا للورجأ الو ا ولوه الج ارح لا ر ا ً".
جلفييييييييث الريسعييييييييي الييييييييح ا ج ارح االويييييييييي الث وألييييييييوعد اليييييييييح االأوليييييييي للرحوييييييييي أليييييييي االويييييييييي الث
جاللعوجل وس الح لألولي لولدا س دا ليوح اللجا العراق ي لدرن االجلح .

ي ر اأ سل ش

لوفس لهلس يح هل ل حلجل ي داد

لييييييجا س أسييييييج ل ييييييش رئيييييييس اقوييييييسا لردألييييييو أسنرؤيييييي يييييييي ر اأ ا حييييييد يييييي لوفييييييس لهليييييييس
الولسييييييث يأ يييييي لنويييييي االليييييي جالييييييرئس العراقيييييي
يح هليييييي ليييييي حلجليييييي ي ييييييداد .جقيييييي ييييييي ر اأ
ييييير ا يييييي لل ؤييييي ي يييييداد .جليييييررث الوألسيييييد ويييييح الو اليييي يحييييي نلسييييي الل ييييي س الع للييييي لييييي الحلجلييييي
ةليييييك الوألسيييييد نييييي لييييي حل سييييي حليييييج جليييييي لل ليييييجا أ قويييييسا
الفسدرالسييييي العراقسييييي  ".ج ييييي ش
وح الأحج اللأيجص وس ؤ الدألوجر .
لردألو

لنو

الييرح :ةا يج ي ون وأألس

االقوسا جل أوأ

ةلك

يييييييج لنويييييي الييييييييرح لييييييرسا اللييييييي لل الأليييييييث ا ايأيييييي الييييييييرح لييييييي
الألييييييجلرس أسييييييج الييييييد
سيوهييييي ؤسلييييي ا ييييي ر اليييييح ا اليييييييرح ةا يييييي ي ونييييي وأأليييييس اقويييييسا
سيييييييرجا ويييييح حلجلييييي ال وفييييير
يييييي ةلييييييك .جقيييييي الليييييي لل ا ل يييييي ل الييييييييرح ل لأيييييي لأيييييية ألييييييأجاث ج يييييي ؤيييييي
جليييييي ووأيييييي
وظ راث لألولرح ليسأ ا الحلجل اللحوس لا وولل ل ح ل ل جق س الييرح".
جا يييييي ش ا الل ييييييلو لجنييييييجدح ؤيييييي الأظيييييي ا الألس أليييييي الحيييييي ل جلسفسيييييي ادارح اليوييييييد ل ييييييسرا الييييييح
ا اللوظ رس س ليج السجا يحلج ل رج يسأه ؤرص ل ".
جوييييييييي ي ا رئيييييييييس اليييييييييج را الألييييييييي يق ار ألييييييييي يل اليييييييييييرح جا ويييييييييق  10االش درنييييييييي جظسفسييييييييي
اليأ ئهيييييي ج أييييييد جدويييييي ل ي ييييييداد لييييييا أيييييير ييييييسئ لج ييييييح ا األييييييي س الويييييي ر ؤيييييي وويسيييييي ل لييييييس
اللوظ رس ج الأظ ا االوح دد .
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لل

الألسألو أ ل

ي ً االس سدس ث الأ نس ث :أليسلا سةلرأ يألي
ئو االل ا الحألس (غ)
الأليييييييث ا
العييييييراقسس

ليييييجا س أسييييييج لييييييد لل يييييي اللرنعسيييييي الدسأسيييييي العوسيييييي ال ييييييس يييييييد اللهييييييدد اللريحئيييييي
االس سييييييدس ث الأ نسيييييي ث ليييييي قي يييييي دا يييييي االر يييييي ي ؤيييييي اللجييييييي ال أيييييي ؤيييييي ا أيييييي
ئو االل ا الحألس (غ).
ليسأ ا ألي االس سدس ث سةلر يألي
نيييييي ةلييييييك ييييييح لل ئيييييي يجؤييييييد الأأليييييي االس سييييييدس ث ليييييي اللجييييييي ؤيييييي للوييييييي دا يييييي لرقييييييد االليييييي ا
الحألس وس الألحا.
جا ييييي ش لل ييييي الألسأليييييو أ اأأييييي أعيييييير ييييي وع فأييييي لييييي يييييةا اللويييييش االأألييييي أ جأأليييييوألر النيييييرائا
الي ييييييع الويييييي اروليهيييييي وأظييييييسا دا يييييي االر يييييي ي يحييييييق الأأليييييي االس سييييييدس ث ليسأيييييي ا اللرنعسيييييي
الدسأسييييي العوسييييي اليييييدث ويييييح يييييرجرح ر سييييي ييييية ال يييييرسح جا ييييي رث ؤييييي لجاقيييييش يييييدح ا ال ئفييييي
االس سدس ال أ ي أ العراقسس ".
ييييييرجرح ال يييييي اللوجاييييييي ي يييييييجص الو ييييييرسع ث الويييييي
جويييييي ي اللريحئيييييي أأليييييي ليييييي اللعأسييييييس
و يييييل حليييييج يييييية الللجأييييي ث جاالألييييييراغ يييييي ل جاث العلوسيييييي الوييييي وعسييييييد الحسييييي ح لهيييييي أليييييجا ؤيييييي
لدسأ ألأن ر اج ي ق اللح ؤظ ث العراقس ل ح ا دح ا ل ر لدأها جا دح الأ حس ".
ييييييرجرح اال وليييييي ا ي يييييأ الل و فيييييي ث الويييييجاو ال ليييييي وحييييييث
ج يييييدد ل ل يييييي اللرنعسييييي العوسيييييي ويييييح
األيييير دا يييي ي ييييل ييييي ص الأهيييي االل يييير و ييييررا للييييي سوعر يييي ليييي ليييي أيييييش ؤ ييييح يييي اللع أييييي ح
الو سل ألسأه

الحلسا :ا ح اللع ر

الألس ألس ألسألها ؤ ورألس يأ

الدجل

الأليييييجلرس أسيييييج الييييييد يييييسا وسييييي ر الحلليييييي اليييييج أ لييييي ر الحلييييييسا الألييييييث ا ا يييييح اللع ر يييييي
ل ييييييددا وييييييح ا اللع ر ييييي وعأيييييي االأوهيييييي ليييييي
الألس أليييييس ألسألييييييها ؤيييييي ورألييييييس يأييييي الدجليييييي
الوجاؤلس الألس ألس جأية اللح يي .
جقييييي الحليييييسا ؤييييي لولييييي لييييي يلأ أليييييي اليييييةلرخ الييييي  99ل يييييجرح الع يييييرس جو يعوهييييي الأليييييجلرس أسيييييج
ليييييييي قييييييييدرأ ييييييييي ل ا أعيييييييي ر الأظيييييييي ا الييييييييدلو وجرد ي لألييييييييحس ألييييييييل جقييييييييدرأ السييييييييجا ا
أعييييييي ر الحلجلييييييي لع ر يييييييي أليييييييولس ألس ألييييييييس دأليييييييوجرس يييييييي للوا جالوأليييييييي جال يييييييجاث العلوسيييييييي
الل أجأسييييييي لييييييي نييييييي الأظييييييي ا اليييييييدسللرا لييييييييس أو جالحفييييييي ظ وسييييييي جا الييييييي ال يييييييجائس جاال ييييييي
جاالأحراؤ ث أ ".
جا ييييييي ش الحليييييييسا ا اللع ر ييييييي وعأييييييي االأوهييييييي لييييييي الوجاؤلسييييييي الألس أليييييييس جأيييييييية اللح يييييييييي
جاأهيييييي الظيييييي رح ال رسييييييي ؤيييييي ل يييييي رل النلسييييييي جلع ر يييييي النلسيييييي ؤ لحلجليييييي ث الأليييييي يل ل أيييييييث
يل ي ألفسأ أجس الل س رك ؤسه جالل سع ر ه جال احد سوحل اللألاجلس ".
جوييييييي ي الحليييييييسا اأهييييييي لع ر ييييييي لوحلجلييييييي  ...جلسأليييييييث لع ر ييييييي لودجلييييييي جالأظييييييي ا ..ؤيييييييأح نييييييي
ألييييي لييييي الأظيييييي ا الألس ألييييي جالدجلييييي جح ييييييرج ؤييييي لنويييييي الأيييييجاس جؤييييي ليييييي لراؤيييييق الوييييييأ سر
جالألس ألييييي جللأأييييي ييييي ر الحلجلييييي الوييييي ليييييد اريييييي أليييييأجاث جويييييأو جوييييية س جالعيييييرا
االنولييييي
ي  ..جالدجل ي قس جأح ن لأه .
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اللجسث :أأل

وعجد الرؤ ث الو جندث نأجس العرا للجا أس
لجسوسس

ييييييرس أ ئييييييس رئييييييس لنويييييي الييييييج را ج سيييييير ال رنسيييييي اللييييييجسو ال ييييييس يييييييي س
لييييييجا س أسييييييج
ليييييد الحليييييد الييييييي س ييييي لوييييي ييييييحد ييييييأ وعيييييجد الرؤييييي ث الي يييييرس الوييييي ويييييا الع يييييجر وسهييييي ؤييييي
اللجسيييييث ليييييا ج لييييي ويييييد ر نهيييييدا ؤييييي د يييييا
نأيييييجس العيييييرا ليييييح ليييييجا أس ليييييجسوسس .ج ليييييد الييييييي س
الليةجليييييي لييييييح ؤيييييي لعرؤيييييي ليييييييسر اللفلييييييجدس ليييييي الر سيييييي اللييييييجسوسس ج سيييييير ا ليييييي
اللأليييييي
ر س اليودا ال ل ".
ييييي
ييييي ؤييييي لنوييييي ا لييييي
ج يييييرس ال يييييس ييييييي س ال ليييييد يييييح األيييييولي ل لل وييييي اليييييدج ا
وليييييدسر لونهيييييجد الليةجلييييي لييييي قيييييي الونأييييي الدجلسييييي لوييييييوسس ا حلييييير لييييي يييييح رئ أليييييوه لونأيييييي
ييييييح لوييييييش يييييية
ال ح سيييييي جالونأيييييي الفأسيييييي اللأي ليييييي أهيييييي ؤيييييي ألييييييعسهل أنيييييي لأليييييياجلس وه
الل س ا أأل أس وح الأحج الل وجس".
جرحيييييس يييييي ال جاث الوييييي او يييييةوه الونأييييي جالوييييي قييييي أهييييي ألييييي لث ؤييييي سنييييي د يييييدد لييييي الرؤييييي ث
".
الونأ ال ح س ا أليجغ الل
لل جرد ؤ اليس الل ورك الي د ر
وعييييجد الرؤييييي ث الي ييييرس الوييييي وييييا الع يييييجر وسهيييي ؤييييي نأييييجس العيييييرا لييييح ليييييجا أس
جويييي ي  :أألييييي
لييييييجسوسس لليييييي أو ويييييي لييييييح ل سييييييد ليييييي يييييية ا أييييييي جالو ييييييجراث ا سن يسيييييي اله ليييييي لوحلسييييييق ولييييييدا
وح ر الجاق أه لع أ ح ةجد اللفلجدس الو دالث ل ر ل  28ل .
لولج

لوظ رج الييرح سحةرج ‘‘ سجخ الوألعس ‘‘ ل الويدد
يييييييسجخ الوألييييييييعس
ي يييييييداد السيييييييجا حيييييييةر لأظليييييييج وظييييييي راث لح ؤظيييييييي اليييييييييرح السيييييييجا الألييييييييث
الييييييدالسس ليييييي لح جلييييي الويييييييدد لولوظييييي رس العيييييي ي لأليييييحس ؤسليييييي ليييييدجا أهيييييي سوها ألييييييولج
أييييييد لجانهييييييي النليييييي سر .جقييييييي يييييييج ليييييييرسا اللحلييييييداجد حيييييييد لأظليييييي الوظييييييي راث ؤيييييي حيييييييدسص
لييييي قييييي ا يييييي يييييدد ليييييي اؤيييييراد يييييسرح الي جأييييي يلسييييي دح حيييييد يييييسجخ الوألييييييعس
لييييي (ي داد السيييييجا)
سيييييييرح ال سللييييييي الأليييييييلجث أهييييييي جلييييييي ولييييييير ليييييييرجر الليييييييراا ".ج ييييييي ش
سيييييييجا لييييييي ألييييييي يل
يييييييسرح رئيييييييس اللنوييييييي اليييييييييرح وييييييييدجا لولوظييييييي رس سيييييييجل
ً ؤيييييييرادا لييييييي
اللحليييييييداجد
ليييي النلعييييي جؤوحيييييجا الأييييي ر ويييييسها ؤيييييجر جييييييجلها لو ييييي رغ الليييييادد ليييييح لأييييي الي جأييييي اللحييييي
اللوظييييييي رس سعرؤيييييييج يييييييسجخ الوأليييييييعس
ي للويييييي اللجألرسوسييييييي  ".ج ليييييييد ييييييييج ليييييييرسا اللحلييييييداجد
وييييييييق الأيييييييي ر سييييييييجا ليييييييي جلييييييييدسها ار ييييييييسفها اليييييييييدال الل يييييييي د
اليييييييييدالسس ج جلهييييييييا ليييييييي
ؤييييي
جسحوفظيييييج يييييي ليييييح السيييييجا ً دا سييييي سييييي ا ليييييح ييييي أفأليييييها ييييي لجانهييييي النلييييي سر
ةلك أه سوها .
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يي

يس

حد ل ل الح د يأسرا قأ ص ؤ

راش ألس

ييييييس حيييييد ل ليييييي
ي يييييداد السيييييجا ؤييييي د لييييييدر لأييييي يلح ؤظييييي دسيييييي لح السيييييجا الألييييييث يإيييييي ي
يييييير اللح ؤظيييييي .
ييييييل
ييييييراش ق يييييي يييييي ألس
الح ييييييد ال ييييييعي يأسييييييرا قأيييييي ص دا يييييي ؤيييييي
ً قأ يييييييي ً و يعييييييي لوأظيييييييسا دا ييييييي أليييييييوهدش لألييييييي الألييييييييث أل ييييييي لراي ييييييي
جقييييييي اللييييييييدر
يييييير يعلجيييييي  ".ج يييييي ش
يييييراش يييييي ألس ( 100ليييييا) يييييل
لأسييييي قيييييرس قرسيييييي نلسييييي يسيييييك ؤيييييي
يييييييس حييييييد ل ييييييل الح ييييييد ال ييييييعي ً
أسييييييرا اللأيييييي ص األييييييفرث يييييي ييييييي ي
الليييييييدر
اآل وحث الألس رح .
الدجرس ث ا لأس جيوث لل الح دص جالج
الؤو لح

اللي رح ي نرا اث الأس ل ددح وح الألف راث ؤ الع يل ي داد
يييييي لر يييييييداا

الأليييييجلرس أسييييييج ا ويييييي ليييييدسر يييييي ا حل سيييييي اللأ ييييي ث جال يييييييس ث الوييييييجا اليييييرل
اللي رح ي نرا اث الأس ل ددح وح الألف راث ؤ الع يل ي داد.
الأليث
جقيييي يييييداا ؤيييي يسيييي اأيييي حألييييس وجنسهيييي ث رئيييييس الييييج را الليوييييل السأيييي ليييي قييييي ج سيييير الدا وسييييي
جاللو يييييلأ ا اليييييي اليع يييييي ث الديوجل ألييييييس جالألييييييف راث يييييي يييييي احليييييير جالأألييييييلل لييييييج ارح دا وسيييييي
الونييييييي ج وسهيييييييي وحييييييييث اد ظيييييييير ش ولييييييييث اللي ييييييييرح ييييييييي نرا اث الأسيييييييي ل ييييييييددح وو ييييييييل سيييييييي دح
الوع سيييييي اث جالوريييييييس جالوحلييييييسا لهيييييية اللجاقيييييي ييييييل قجا يييييي اللأليييييياجلس اللوجانييييييدح يهيييييي دا يييييي
ييييي للل ؤحييييي اد ؤع لسييييي ث ل ييييي يه للييييي حيييييي قيييييي اسييييي ا
لدسأييييي ي يييييداد ".جا ييييي ش اأييييي ويييييا ج ييييي
ييييييل الألييييييف رح اليحرسأسييييييي و يييييي غ الييييييي جاألييييييولرار ييييييية الألييييييف راث جوفجسيييييييث الفرييييييي ويييييييح اد
لح جل لوعيص يألأه .
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اللأ

اللف

ولأ

جدح ألل
اللحررح

ق

راج الح لأ لها

جل ليييييي اللعوجليييييي ل ييييييش ق ئللليييييي ا ق يييييي راج يلح ؤظيييييي االأييييييي ر حألييييييس ويييييي العلسييييييدد الأليييييييث
ألييييييي س ييييييدا يييييييجدح أيييييي ح الل يييييي اليييييييح لأيييييي ق ألييييييلأ ا اللحيييييييررح ر ييييييا األييييييولرار االج ييييييي غ
االلأس ج دا وألنس د ر الأ .
جقيييييي العلسيييييييدد “ حسيييييي ق ييييييي راج ريييييييي االأييييييي ر ليييييييا و يييييييهد اال ييييييجدح  % 30لييييييي االألييييييير
الأ حييييي اليييييح لأييييي ق أليييييلأ اللحيييييررح ج ييييي أأليييييي قوسوييييي نيييييدا لل رأييييي ي ق يييييس اللأييييي ق ال ريسييييي
اال رخ وح الر ا ل االألولرار االلأ الليسر ؤ لجا لأ ق الل ”.
يييييا ألييييييي س يييييدا ييييييجدح أليييييل اللدسأيييييي اليييييح لأيييييي لها اللحيييييررح جنييييييجد ييييييدد
“ ليييييي
ج ييييي ش
ليسييييير لييييي اللأييييي اللف ييييي دا ييييي االحسييييي الأليييييلأس ج رنهييييي ؤ يييييح ييييي جنيييييجد األيييييو أ اث لييييي
ج سيييير الوريسيييي لعييييدد ليسيييير ليييي اللحليييي ث الوعوسلسيييي ليييي ا ييييا األييييي س ييييدا ييييجدح االأليييير الأ حيييي الييييح
لأ ق أللأ اللحررح أ سك”.
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النل رك ويدر وأجسه الح ل ؤ اللأل ؤرس
جالييرح

ير ل ر ي داد جالأنش

الأليييييجلرس أسييييييج ايييييييدرث سئيييييي النليييييي رك الع ليييييي الأليييييييث وأجسهيييييي الييييييح ل ؤيييييي اللأليييييي ؤرس ييييييير
ل ييييي ر ي يييييداد جالأنييييييش جاليييييييرح ل ييييييددح ويييييح ييييييرجرح الحيييييد ليييييي حييييي الث الوهييييييرس.جق ليييييث الهسئيييييي
ؤيييييي يسيييييي وولييييييث الألييييييجلرس أسييييييج أأليييييي لأيييييي أأييييييج لل ؤيييييي اللأليييييي ؤرس الل يييييي درس جالليييييي دلس
لوعييييييرا ييييييي ييييييي الث اللأليييييي ؤرس ؤيييييي الل يييييي راث ي ييييييداد اليييييييير الأنييييييش ووع ليييييي ليييييي الهييييييداس
جااللوعييييي ال ييييييس ؤليييييي ج سييييير لأليييييلجس ي د يييييي الي ييييي ئ جالليييييجاد الويييييي وحلييييي الييييييف الون رسيييييي
ييييي رسيييييق يييييي الث اللأليييييي ؤرس  ".ج ليييييدث الهسئييييي اأهيييييي قيييييد وأيييييث ييييييح الفويييييراث الل يييييس يييييي
يييييي جحنييييي للسييييي ث ليسيييييرح لييييي االدجسيييييي الي يييييرس جالللليييييحث ال ةائسييييي جل وويييييش الليييييجاد الل لفيييييي
ل ييييييجاي االألييييييوسراد اللعولييييييدح جالويييييي نيييييي ث يللسيييييي ث ون رسيييييي يييييييدج لجاؤليييييي ث رألييييييلس حسييييييص وييييييا
او يييييي ة ا نيييييييرا اث الل أجأسييييييي يحلهييييييي  ".جو يعييييييث الهسئييييييي اأهييييييي قيييييييد وأييييييث ال يييييييهر الل ييييييي ييييييي
ييييييييجاي اللوعيييييييي ال يييييييييس جأييييييييجغ اللييييييييجاد اللألييييييييلجس لولأليييييييي ؤرس يأد لهيييييييي جا رانهيييييييي ييييييييير
ييييييي الث الل يييييي راث ؤيييييي العييييييرا جؤييييييق ييييييجاي اليأييييييك اللرليييييي د العراقيييييي الييييييي درح ييييييل اللييييييرار
رقا ( )1لألأ . 2019

- 29 -

العدد - 124 :االحد 2019- 6- 30

العرا سحلق رقل ً قس ألس ؤ وألجسق الحأ
وأييييييث ج ارح الونيييييي رح ا العييييييرا أليييييين لألييييييوجخ قس أليييييي ؤيييييي وألييييييجسق الحأ يييييي لأييييييية
اللعوجليييييي
ال يييييرل الع ليييييي لونيييييي رح الحييييييجس حسييييييص ونييييي ج ييييييةا اللحيييييييج
ليييييجد ي ألييييييوحا ألييييي سوجاث جل يييييي
حأ يأأجا ه ل س السجا.
ال  3لحلسس ج 500الش
جقيييي ليييييدسر ييييي ا ييييرل ونييييي رح الحييييييجس أعيييييسا نييييير اللليجيييييي ؤييييي يسيييي ا “ لعيييييد الوأليييييجسق ؤييييي
اللح ؤظييييييي ث الويييييييي وجاييييييييي االألييييييييوحا ا يييييييية ي لوييييييييي د ؤيييييييي لجألييييييييا جيييييييييف ي لل يييييييي ل جاللولسيييييييي
جي ه دح الفححس جاللألجقس الح ن أس ةجد العحق ”.
جا ييييييييي ش اليسييييييييي ا للسييييييييي ث الحأ ييييييييي اللألييييييييييوول وج يييييييييث حأ ييييييييي أ لييييييييي درنييييييييي اجلييييييييييح (
 )3113772٫544لوسيييييييج ييييييي جحأ ييييييي أ لييييييي درنييييييي أسييييييي (  )390759٫241اليييييييش ييييييي الييييييي
الحأ الدرن ال ل ؤلد يو ث (  ) 26157٫261الش ”.
جا يييي ر اليييييح ا “ لعييييد الوأليييييجسق اليييييةد جيييييوث ال يييييرل ليييييا ويييييو لأييييية ليييييجد ليييي الييييي ل جلييييي ا
الوألييييييجسق لألييييييولرا ؤيييييي لح ؤظيييييي ث (دسيييييي لح جيييييييحس الييييييدس جاالأييييييي ر جأسأييييييجخ جلرلييييييجك جالألييييييوسل أس
جاريسيييييي جد ييييييجك) ليسأييييييي ا “ ا وييييييح لعييييييد وأليييييييجسق ييييييهدو اليييييييحد لييييييي يحييييييدجد اليييييي حص لحسيييييييس
ج ريعل ئييييي ليييييش ييييي جا ليييييي وا األيييييوحل العييييي ا الل يييييي جليييييأف وييييي رس ييييييةا السيييييجا لييييي يحييييييدجد
”.
اللوسجأس جوأل جألوس
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جل العهد الألعجدد جالرئس الرجأل سعلدا انول
جأل ل الس ي أس

ً ؤ لدسأ

ليييييد يييييي حس الأليييييلج اللولييييي ا لسييييير لحليييييد يييييي أليييييول يييييي يييييييدالع س
جل لييييي االأيييييي الأليييييعجدس
جلييييي العهيييييد أ ئيييييس رئيييييس لنوييييي اليييييج را ج سييييير اليييييدؤ غ رئيييييس جؤيييييد الللولييييي الل ييييي رك ؤييييي قلييييي
قييييييي دح دج لنلج يييييييي الع يييييييرس جؤ ليييييييي الييييييي رئس ؤحدسلسيييييييير ييييييييجوس رئييييييييس رجأليييييييس االوح دسيييييييي
السجا انول ؤ لدسأ جأل ل الس ي أس .
جحليييييي ؤ ليييييي الييييييرئس الرجأليييييي ؤيييييي االنوليييييي غ ألييييييلج جليييييي العهييييييد أليييييي ييييييلر ل يييييي دا الحييييييرلس
ال يييييييرسفس اللوييييييييك أليييييييول ييييييييي يييييييييدالع س ف أليييييييعجد وييييييييح د جويييييييي ل سييييييي رح الللوليييييييي العريسيييييييي
الألعجدس ليدس ً و وع لهة ال س رح.
ج يييييير ؤ لويييييي يييييي ألييييييرجر يولييييي ألييييييلج جليييييي العهييييييد جلأ ق ييييي اللج ييييييج ث ال أ ئسيييييي جالل يييييي س
ا قوسلس ةاث اال ول ا جالعل الل ورك.
جرحيييييس ؤ لوييييي ي ألو ييييي ؤ الللولييييي لللييييي دج لنلج ييييي الع يييييرس الل دلييييي لعريييييي ً ييييي لوييييي ييييييأ
ل له ألسألها ؤ ح اللج ج ث الو وحظح ي ول ا دجل .
رئ أل الللول
ج لييييييد ؤ ليييييي الييييييرئس الرجألييييييي د ييييييا يييييييحد لوللوليييييي أنييييييي س ليييييي قليييييي لنلج يييييي الع يييييييرس
الل دل .
جقييييد ألييييي أليييييلج جلييييي العهيييييد لف لوييييي وحسييييي ث جورحسييييس ييييي دا الحيييييرلس ال يييييرسفس اللويييييك أليييييول يييييي
يدالع س ف ألعجد ي س رح ؤ لو الللول ؤ الفورح الل دل .
ج يييييير أليييييلج لييييي و يييييهد العحقييييي ث الأليييييعجدس الرجأليييييس ؤييييي أليييييأجاث اللوسوييييي الل يييييس لييييي و ييييييجر
ي الألس ألس جاالقوي دس جالعأللرس جا لأس .
ليسر ؤ اللن الث ل ؤ
ج ليييييد ألييييييلج جليييييي العهييييييد اليوييييييدس اليييييييدسلس سعليييييح وييييييح الل سيييييير ليييييي اللج ييييييج ث ج أن يييييي
وولو ة النهجد ي لأن س.
لليوح اليودس جال عيس جأأل
جقيييييييد نيييييييرخ يييييييح االنولييييييي غ يحيييييييص لنييييييي الث الوأأليييييييسق الل يييييييورك جي يييييييي لييييييي سوعويييييييق ي لويييييييي د
الون رد جاالألو ل ر جالوألسد وح لس األولرار الوع ج ؤ اللن الأف .
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قجاث ا ل الألجداأس ودا ا للر ونل اللهأسس قي احون
قيييييجاث ا ليييييي دا لييييييث لليييييير
ييييييهجد ج لوحييييييدص ي أليييييا ونليييييي اللهأسييييييس الألييييييجداأسس
رجسوييييير قيييييي
الونليييييي سيييييييجا الألييييييييث جةليييييييك قيييييييي لأليييييييسرح احون نسييييييي ييييييي ل ل لعييييييي ا حيييييييد لل ليييييييي اللنوييييييي
العأللرد الح لا يأل الألو لولدأسس .
ألييييجداأسج سأليييييعج حسييييي لأليييييعح لييييي نييييي الحليييييا الليييييدأ ؤييييي الأليييييجدا سوظييييي رج ؤييييي الع ييييييل
 رجسور .ال ر جا سجا  21سجأسج ح سرا  .2019ويجسر :جلسث يل
جسحوييييييدا النيييييييد ييييييييس قييييييي دح النييييييس جحرلييييييي اللع ر ييييييي لأييييييية أليييييي يس ي يييييييأ لسفسييييييي دارح الفويييييييرح
ليييييير الي ييييييسر ؤيييييي  11يرسيييييي
االأول لسييييي حوييييييح االأو ييييييي ث جةلييييييك يعييييييد قسيييييي ا النيييييس يعيييييي الييييييرئس
ليييييس  30ليييييي ؤييييي الحليييييا.جدا لييييييث قيييييجاث ا لييييي لليييييير الونلييييي حسيييييص ليييييي سنهييييي لعلييييييد
أسألييييي
ليييييياولر يييييييحف  .جقيييييي حلييييييد الريسيييييي اللوحييييييدص ي ألييييييا الونليييييي لرجسويييييير ” ييييييةا سل يييييي رقيييييي ليسييييييرا
نيييييجا الجألييييي ييييييس
لوحرسييييي ث ج يييييج حويييييح أليييييج لييييي أظييييي ا اليييييرئس الألييييي يق .يييييةا لا ييييير ألييييي
ال ييييييرؤس  “.جلييييييا سييييييرد يعييييييد وعلسيييييييس ليييييي اللنويييييي العألييييييلرد .جليييييييا سوحييييييدص ونليييييي اللهأسييييييس ييييييي
لوس ث احون .
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اللوحدص يإألا ال رنس :
هرا ورد وح الديوجل ألس ي لديوجل ألس ج وح ال

ي للل جل

اسييييييرا
ييييييي لجألييييييجد
جل ليييييي لهيييييير االسراأسيييييي الييييييد اللوحييييييدص ي ألييييييا ال رنسيييييي االسراأسيييييي
ويييييييرد ويييييييح الديوجل أليييييييس ي لديوجل ألييييييييس ج ويييييييح ال ييييييي ي للل جليييييييي جللييييييي سييييييييدج ا الديوجل ألييييييييس
وعأ الحظر جاالر س االقوي دد ؤ ق لج اللألاجلس االلسرلسس ".
جؤيييييي وييييييييرسل ادليييييييح يييييييي لألييييييي الأليييييييث ردا ويييييييح الوييييييييرسح ث اال سيييييييرح لولألييييييياجلس االلسيييييييرلسس
يييييييي اللوحيييييييدص ي أليييييييا لنوييييييي االلييييييي الليييييييجل االلسرلييييييي ا اسيييييييرا ويييييييرد ويييييييح الديوجل أليييييييس
ي لديوجل أليييييييس ج ويييييييح ال ييييييي ي للل جلييييييي جللييييييي سييييييييدج ا الديوجل أليييييييس وعأييييييي الحظييييييير جاالر ييييييي س
االقوي دد ؤ ق لج اللألاجلس االلسرلسس !.
جا ييييي ش اأأييييي ليييييا أييييير لييييي الحلجلييييي االلسرلسيييييي ل سييييي اال أليييييجخ الحظييييير سييييير اللييييي أجأ جالحييييييرس
جاالر س االقوي دد لأرد وح ةلك.

ورالس سي لح اللأ ل اللأ ج
لسا

الألحس قيس لل لرولس ل

جل لييييي االأيييييي الأليييييعجدس جيييييي اليييييرئس ا لسرليييييي دجأ ليييييد وراليييييس السيييييجا ليييييح اللأ لييييي اللأ ج يييييي
قيسيييي لليييي لرولييييس ليييي
الألييييحس الويييي ولألييييا ييييي الن سييييرح اللجرسيييي جؤييييق ليييي ويييي اليسييييث ا يييييس
يييييسا لجرسييييي ال يييييل لس ليييييسا نجأيييييل ج .جسيييييأو يييييةا الولييييي ؤييييي جقيييييث ال وييييي ا اللف ج ييييي ث ي يييييأ
يرأ لس لجرس ال ل لس الأججد لوع رح لأة اللل ا سرح الو لد ال سل ؤ ؤسوأ ا.
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