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النييييييجاع يومدييييييال رئييييييي

رئييييييي لنويييييي
لنو النجاع)
الحوبجسيييييييييال جالمييييييييييار ال يييييييييدر يناق يييييييييجن االنم ابيييييييييا اللب ييييييييير ج لييييييييي الرجاميييييييييع(.ص
(..)5السجلري نيج )
ييييييي اسيييييييمدبال الريييييييي المحديييييييي االلليييييييال ال ييييييياص بنيييييييراي داعييييييي ..ال عبيييييييال  :م ييييييي ي
اللح ليييييي الل م يييييي بنييييييراي داعيييييي الييييييال العييييييرار انم ييييييار ي ييييييا اليييييي انم ييييييارنا بييييييدحر
عو االرض(.ص(..) 6لجق لنو النجاع)
الييييييال اليييييي رر السيييييينجي لنريليييييي نيسيييييي الننييييييا ..ال عبييييييال ينييييييدد دعجميييييي ب عمبييييييار نييييييراي
داع ج الداعد علويا إباد نلاعي (.ص(..) 7لجق لنو النجاع)
لنوييييييييي النيييييييييجاع ي يييييييييار اليييييييييال اعليييييييييا اليييييييييدجر  ٢٠٢االالمرا يييييييييي المحييييييييياد البرلليييييييييان
الدجلال(.ص (..)7لجق لنو النجاع)
النائيييييييع نليييييييا يييييييجنر :الح جلييييييي منيييييييج االسيييييييملرار بلسوسييييييي الديييييييرجض لسيييييييم ا ييييييي ر
ا رر(.ص(..) 8ج ال اللعوجل )
النائيييييييع يجنييييييياد نيييييييا يجنييييييي دعيييييييج لوح جلييييييي  :انيييييييا بنيييييييا لوليييييييجال (.ص(..) 8السيييييييجلري
نيج )
النائيييييع حسييييين سييييي ال يسيييييم نن م يييييرالا الح جلييييي اللم بقييييي جا ر يييييا االم اقيييييي لييييي ل ييييير
( الن ق لداب االعلار)(.ص(..) 9نينا)
النائيييييع الا ييييي نيييييابر :ال يييييمف ييييييم الح جلييييي بال يييييع جال نيييييج جيقاليييييع بمحريييييي دعييييياجر
دجلي د الري ا(.ص(..) 9ج ال اللعوجل )
النائيييييع بيييييدر ال يييييياد  :البرلليييييان قيييييد ال ثيييييير لييييين دعيييييجا االسم ييييياال لو يييييا لال جاال يييييير لييييي
يسمنع(.ص(..) 12ج ال اللعوجل )
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المنليييييي اللييييييدنال ل

يييييي

– عليييييي (.ص(..) 5لجقيييييي
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ن ييييييي

ال يييييييا لال يج ةنييييييي ج ار الييييييين ق ب ييييييير
قار(.ص (..)11ج ال االنبا العراقي )
ج ييييييير اللالييييييي  :رجامييييييع اللييييييج ين قييييييد مييييييدال بعييييييد سييييييبجعين الييييييال حييييييا ليييييي يلييييييض قييييييانجن
ملجي العن (.ص(.) 11ج ال اللعوجل )
يييييييييب ااعييييييييي العراقيييييييييال من يييييييييال نبييييييييييا لنييييييييي اللحنبيييييييييا لييييييييين ال يييييييييجر عويييييييييي
ا ام ا(.ص(..) 12السجلري نيج )
العييييييرار يسييييييم ل لعييييييايير ال ييييييرجط ليييييين قائليييييي الييييييدج ا ال قييييييجر الييييييال ل االحيييييي سييييييي
األلجا (.ص(..) 13نينا )
الوننيييييي العويييييييا الييييييال ردسييييييمان م ييييييد ر قييييييرارا نديييييييد ب ييييييين الييييييدجا الييييييال ج ارمييييييال المعوييييييي
جالمربي (.ص(..) 13ج ال االنبا العراقي )
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الدويييييييع اليييييييال
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 ج يييييييير الدا ويييييييي يجنييييييي باسيييييييمثنا الل يييييييا القبيييييييي لييييييين إنيييييييرا ا مسيييييييني اللر بيييييييا
جانا ا السجر(.ص (..)14ج ال اللعوجل )
قييييييار اليييييي ييييييرب جقمويييييي جا يييييي
 الدييييييبض عويييييي قاميييييي اسييييييمدرط اللننييييييال عوييييييي ليييييين
نثم (.ص(..) 14السجلري نيج )

 اليييييييين ق معويييييييين إح ييييييييائي إيرادام ييييييييا اللمحدديييييييي لم ييييييييرين األج اللا ييييييييال(.ص(..) 15ج اليييييييي
االنبا العراقي )
ق لون جض باانماط اللحوال(.ص(..) 16ج ال االنبا العراقي )
 ال ناع م
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 الن ائريييييييييجن
)(..الدب )

ييييييييجمجا عويييييييي معييييييييدي دسييييييييمجر  ..يليييييييينح

ل يييييييييدا ليييييييين الحريييييييييا (.ص17

 م ا را الال إسبانيا جإيقاليا لندد بديجد « جرجنا(.ص(..) 18الدب )
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لنو

رئي

النجاع يومدال رئي

المنل اللدنال ل

– عل

لجقييييييي لنوييييييي النيييييييجاع /المدييييييي رئيييييييي لنوييييييي النيييييييجاع و الحوبجسيييييييال رئيييييييي المنلييييييي الليييييييدنال
ل ييييييي – علييييييي و اليييييييد مجر سيييييييوي النبيييييييجر  .جبحيييييييء الوديييييييا مقيييييييجرا الج ييييييي السياسيييييييال اليييييييال
ييييييرجر العليييييي
العييييييرارو جال قييييييجا الم ييييييريعي لوم يئيييييي انييييييرا االنم ابييييييا اللب يييييير  .ج ييييييد الودييييييا
عوييييي ماوييييييع الل يييييوح الجقنيييييي العويييييياو جالمنسيييييي بيييييين الديييييجر السياسيييييي للجان ييييي المحيييييديا الميييييال
ملر ب ا الب د.
ُّ

الحوبجسال جالميار ال در يناق جن االنم ابا اللب ر ج ل
الرجامع
ال يئيييييي السياسييييييي الييييييال

السييييييجلري نيييييييج  /نيييييياق رئييييييي لنويييييي النييييييجاع و الحوبجسييييييال جرئييييييي
الميار ال در ن ار الربيعالو االحدو لج جعال االنم ابا اللب ر جا ل الرجامع.
جقييييييا ل مييييييع الحوبجسييييييال الييييييال بيييييييان و إن األ يييييير المديييييي اليييييييج األحييييييدو رئييييييي ال يئيييييي السياسييييييي
لومييييييييار ال ييييييييدر ن يييييييار الربيعييييييييالو جعيييييييددا ليييييييين ع يييييييا ال يئيييييييي و لبحيييييييء األج ييييييييا السياسييييييييي
جاالقم يييييييادي اليييييييال اليييييييب دو جبحيييييييء الوديييييييا إنيييييييرا االنم ابيييييييا اللب ييييييير بعيييييييد ن اسيييييييم ل اللنوييييييي
الم يييييييجي عوييييييي اليييييييدجائر اللمعيييييييدد و جإمليييييييا قيييييييانجن انم ابيييييييا لنوييييييي النيييييييجاع العراقيييييييالو ج ييييييي ل
ييييييرجر الل ييييييال ب لييييييا الم ييييييريعا ال ليييييي و جلن ييييييا قييييييانجن اللح ليييييي االمحادييييييي العويييييييا باعمبار ييييييا
لييييييي الرجاميييييييعو
لييييييين الر يييييييائ األساسيييييييي لون يييييييا السياسيييييييال ".جمييييييياب الل ميييييييعو ن الوديييييييا نييييييياق
جاسييييييمعداد لنويييييي النييييييجاع لمسيييييي ي ل ليييييي الح جليييييي بلييييييا يييييييي ةلن مييييييجالير السيييييييجل اللالييييييي و جيسيييييي
الال م قال األ ل اللالي جاالقم ادي .
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اسمدبال الري المحدي االللال ال اص بنراي داع ..ال عبال
 :م ي اللح ل الل م بنراي داع الال العرار انم ار ي ا
ال انم ارنا بدحر عو االرض
لجقييييي لنوييييي النيييييجاع /قيييييا السييييييد حسييييين يييييري ال عبيييييال الناييييييع االج ليييييريي لنوييييي النيييييجاع ان
جاحيييييد لييييين ا ييييي ل يييييا ال ريييييي االلليييييال الل وييييي بيييييالمحدي بنيييييراي من يييييي داعييييي االر يييييابال جاي يييييا
علييييي اللح لييييي الميييييال سم ييييي اليييييال العيييييرار يييييج اثبيييييا عيييييد انمليييييا ييييي ا المن يييييي االر يييييابال ال ديييييين
اج عديد .
جا ييييييا سيييييييادم يييييي اسييييييمدبال الييييييال ل مبيييييي اليييييييج االحييييييد  -1م ييييييرين الثييييييانال 2222السيييييييد ييييييري
ييييييانو اللسم ييييييار ال يييييياص جريييييييي الرييييييي المحدييييييي الميييييياب ل ليييييي اللمحييييييد لمع ييييييي اللسييييييا ل عيييييين
النيييييراي اللرم بييييي لييييين نانيييييع داعييييي و جالجاليييييد اللراالييييي لييييي بح يييييجر عيييييدد لييييين اع يييييا الوننييييي
ييييييج انم ييييييار
الدانجنييييييي النيابييييييي  :ان م يييييي ي يييييي اللح ليييييي الل م يييييي بييييييالمحدي بنييييييراي داعيييييي
ا ييييييير ي يييييييا النم يييييييارامنا بيييييييدحر عوييييييي االرض جمحريييييييير نليييييييي االرا يييييييال لييييييين دنييييييي االر ييييييياع
اللمقر “.
جميييييياب ال عبييييييال ان نييييييراي داعيييييي ا مو يييييي ليييييين حيييييييء النييييييج جالعييييييدد عيييييين مويييييي النييييييراي المييييييال
اقمرال يييييييا من يييييييي الداعيييييييد االر ييييييي ابال حييييييييء قيييييييا بدمييييييي االبرييييييييا لييييييين االييييييي االدييييييييان جاللييييييي ا ع
جالدجلييييييييا محييييييي لسيييييييليا ال اسيييييييا ل يييييييا لييييييين ال يييييييح جلييييييي مسيييييييو حمييييييي اللعيييييييال االثريييييييي
جاللسيييييييياند جاللعابييييييييد جال نيييييييياي جاال ييييييييرح اللددسيييييييي ليييييييين نييييييييراي الحييييييييرر جالسييييييييوع جال ييييييييد
جالم رييييييع ج يييييجال الييييي االعميييييدا عوييييي رالييييي االنسيييييان جحدجقييييي حييييييء ا م يييييع جبيييييا النسيييييا
الال سجر الن اس .
جبيييييين ان نيييييا رجيييييي ل يييييمر بيييييين لنوييييي النيييييجاع جااللييييي اللمحيييييد حيييييج منيييييري نيييييراي داعييييي
اليييييال العيييييرار ج ييييي ا االلييييير سيييييي جن لييييي ابعييييياد لحويييييي جدجليييييي اللييييين ن ييييي سيييييمعل اللح لييييي عوييييي
اعييييياد حديييييجر ييييي لييييين م يييييرر نيييييرا ييييي ا المن يييييي و جان يييييا لونليييييي جالبعيييييد اال ييييير يييييج مجحييييييد
الن جد الدجلي للحارب اال االال ار اللمقرال مح ا لسل ان “.
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الال ال رر السنجي لنريل نيس الننا ..ال عبال يندد دعجم
ب عمبار نراي داع ج الداعد علويا إباد نلاعي
لجقييييي لنوييييي النيييييجاع /اسيييييم ر السييييييد حسييييين يييييري ال عبيييييال الناييييييع االج ليييييريي لنوييييي النيييييجاع
اليييييييج االحييييييد  ١م ييييييرين الثييييييانال  ٢٠٢٠و اليييييي رر السيييييينجي العا يييييير لنريليييييي م نييييييير نيسيييييي سيييييييد
الننييييييا ليييييين قبيييييي قييييييجر ال يييييير جال يييييي داعيييييي الم ييييييير و يييييي النريليييييي اللرجعيييييي المييييييال عييييييد ا
جاحيييييد لييييين اب ييييي النيييييراي الميييييال قالييييي ال يييييعع العراقيييييال االلييييين جب ا ييييي موييييي الميييييال اسيييييم دال دجر
العبييييياد  .جقيييييا ال عبيييييال اليييييال بييييييان  :ان ييييي الحادثييييي االليلييييي الميييييال اسيييييم د الي يييييا لنلجعييييي لييييين
الم يييييييريين نيسيييييي الننييييييا الييييييال باييييييداد اثنييييييا ادا الدييييييدا و ال يييييي عيييييين علويييييييا اسييييييم دا ا جمنييييييا
اللسيييييييحيين اللم ييييييرر ميييييييمال ييييييلن لسوسيييييي ليييييين ة جلييييييدرج اليديييييياد نييييييار ال منيييييي بييييييين ل جنييييييا
ال ييييييعع العراقييييييال جليييييي م يييييين إال لحيييييياجال يايسيييييي و ييييييادر و القييييييم اللسيييييييحين ليييييين ارض بييييييائ
ييييييج انبييييييار
يييييي عويييييي يييييي االرض جنيييييي ليييييين ح ييييييارم ال ييييييان ال ييييييد
ال يييييي
جانييييييداد
الل ر جبالمالال د ميريخ العرار”
عو ال نر جاالسمانا عن م ري
جدعييييييا ال عبييييييال الح جليييييي اليييييي ل جا ييييييو حرب ييييييا عويييييي قييييييجر ال يييييي سييييييجا داعيييييي اج ا ن ييييييا
لمقرال محاج اللسا بالن العرار جل جنام اج من ي ل ققا لمايير ديلج رااليم .

لنو

النجاع ي ار الال اعلا الدجر  ٢٠٢االالمرا ي المحاد
البرللان الدجلال

لجقييييييي لنوييييييي النيييييييجاع /يييييييار جاليييييييد لييييييين لنوييييييي النيييييييجاع ييييييي السييييييييدا جالسييييييياد النيييييييجاع ال
القالبيييييييانال و د .اقبيييييييا عبدالحسيييييييينو عبيييييييد ال يييييييربيق جاألليييييييين العيييييييا للنوييييييي النيييييييجاع اليييييييد مجر
سيييييييرجان عبييييييد سيييييييرينال الييييييال اعلييييييا الييييييدجر  ٢٠٢االالمرا ييييييي امحيييييياد البرللييييييان الييييييدجلال جالمييييييال
مسييييييملر لو ميييييير ليييييين  ٤ – ١ليييييين ال يييييي ر النييييييار الييييييال لدينيييييي ننييييييي السجيسييييييري .جليييييين الليليييييي ن
ينييييياق االنمليييييا عيييييد لجا يييييي لن يييييا انم ييييياع رئيييييي ندييييييد لولن لييييي جاع يييييا الوننييييي المن ي يييييي و
ال ييييي عييييين لناق ييييي سيييييير علييييي االمحييييياد جاعملييييياد برنيييييال العلييييي لو مييييير اللدبوييييي جلجا نييييي االمحييييياد
لسن .٢٠٢١
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النائع نلا

جنر :الح جل منج االسملرار بلسوس الدرجض
لسم ا ر ا رر

ج اليييييييي اللعوجليييييييي  /يييييييي الوننيييييييي اللالييييييييي النيابييييييييي و االحييييييييدو عيييييييين عيييييييي الح جليييييييي االسييييييييملرار
بيييييياالقمراض لسييييييم ا يييييي ر جلييييييي لن اييييييي العييييييا الحييييييالالو لبينييييييا ان حانم ييييييا ال عوييييييي للييييييا مبديييييي ليييييين
العا النار ال يمناج  11مرليجن دينار.
جقيييييا ع يييييج الوننييييي اللاليييييي النيابيييييي نليييييا يييييجنر ان “الح جلييييي بينييييي اليييييال قوب يييييا لوديييييرض ميييييالين
رجامع اللج ين لن اي  2222اال ان جاق اللبالغ اللقوجب لااير لأللر”.
جا يييييييا ان “ حانييييييي الح جلييييييي لميييييييالين الرجاميييييييع لن ايييييييي العيييييييا ال يمنييييييياج  11مرلييييييييجن دينيييييييار”و
ل ييييييييرا الييييييي ان “ اللبيييييييالغ الميييييييال مقوب يييييييا الح جلييييييي لاايييييييي االن بعيييييييد الل اج يييييييا يييييييال  42مرلييييييييجن
دينيييييار”.جاج يييييف يييييجنر انييييي “ بعيييييد المد يييييال لييييين قبييييي الوننييييي اللاليييييي جسيييييبع ا يييييرار الح جلييييي عوييييي
مويييي اللبيييييالغ ال يييي ل مبيييييين ان يييييا مييييجد اسيييييملرار االقميييييراض لسييييم ا ييييي ر ليييييا يعنييييال ل ييييي رين ا يييييرين
ليييييين”.2221جااليييييياد ان “ الوننيييييي مبحييييييء عيييييين سيييييير اسييييييملرار الدييييييرض لااييييييي  2221جالجقييييييج عويييييي
االسباع الحديد جرا ل ”.

النائع يجناد نا يجن دعج لوح جل  :انا بنا لولجال
السييييجلري نيييييج  /دعييييا ع ييييج لنوييييي النييييجاع يجنيييياد نيييياو األحييييدو الح جلييييي إليييي إعيييياد العييييرار إلييييي
ل انييييييي ال يييييييحيف لييييييين الناحيييييييي االقم يييييييادي جمقيييييييجير ال راعييييييي جال يييييييناع و إ ييييييياال إلييييييي لحاربييييييي
ال سيييييياد جالييييييرض سييييييوق الدييييييانجنو اليلييييييا محييييييدء عيييييين ل ارقيييييي ريبيييييي م ييييييص الج يييييي االقم يييييياد
الال العرار.
جقيييييا نيييييا و إن قيييييانجن االقميييييراض الييييي مييييي الم يييييجي عويييييي سيييييابدا يييييان لييييين الل ميييييرض ن ي يييييال
لمسييييييديد الرجامييييييع إليييييي ن اييييييي يييييي ر ييييييانجن األج اللدبيييييي جحين ييييييا ييييييان سييييييعر برلييييييي اليييييين ق 25
دجالرا و لبينييييييا ن الح جليييييي محييييييدث عيييييين حانم ييييييا اليييييييج إليييييي قييييييانجن اقمييييييراض نديييييييد ج رسييييييو
قانجنيييييا ب ييييي ا ال يييييين ر ييييي ن سيييييعر برليييييي الييييين ق منييييياج الييييي  42دجالرا جقبييييي انم يييييا الليييييد اللحيييييدد
لودييييانجن السيييياب  ".ج يييييا نيييياو ليييييا يبييييدج الييييي ن بعييييض الل ييييار اليييييال الييييجرر ليييييدي ا سيييييجل ندديييييي
ل ن يييييا اليييييال الجاقييييي م مدييييير إلييييي موييييي السييييييجل ليييييدر الب نييييي اللر ييييي سيييييجا بسيييييبع مو يييييي اليييييبعض لييييين
اللسيييييمثلرين ج اللدميييييرض اليييييال مسيييييديد ليييييا عويييييي لييييين قيييييرجض ج ير يييييا لييييين األسيييييباع و الالميييييا إلييييي
ن الل ارقيييييي الاريبيييييي اليييييييج ييييييال ن العييييييرار جاحييييييد ليييييين بييييييين ال يييييي ج نيييييي  12دج الييييييال العييييييال
ليييييين حيييييييء لجارد ييييييا جمنجع ييييييا جل يييييين جاقعنييييييا جالسياسييييييا ال ا ييييييو نعويييييي العييييييرار اليييييييج الييييييال يييييي ا
ال عع اقم اديا .
الج
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النائع حسن سال يسم نن م رالا الح جل اللم بق جا ر ا
االم اقي ل ل ر ( الن ق لداب االعلار)
نينييييييا /اسييييييم نن النائييييييع حسيييييين سييييييال م ييييييرالا الح جليييييي اللم بقيييييي جا ر ييييييا االم اقييييييي ليييييي ل يييييير (
اليييين ق لدابيييي االعلييييار) المييييال معمبيييير ليييين الييييدج ال دييييير جقييييد لنييييي اليييي عدييييد  4ام اقيييييا ليييي ال ييييين
النييييي االعليييييار .جقيييييا سيييييال اليييييال بييييييان :اسيييييمارع لييييين ح جلييييي ميييييدلر بويييييد ا النييييي انعيييييا اقم ييييياد
بويييييدان ا يييييرر المديييييج بالايييييا ام اقيييييي ال يييييين ام اقيييييي مقيييييجر جاعليييييار جا د يييييار العيييييرار جممنييييي الييييي
ام اقيييييي لييييي ل ييييير ال ديييييير الميييييال يييييال بحانييييي الييييي االعليييييار ( الييييين ق لدابييييي االعليييييار) جاالد ييييي لييييين
لييييي نعييييي قنيييييا السيييييجي بيييييدي عييييين لينيييييا ال ييييياج .جقاليييييع سيييييال البرلليييييان جالديييييجر الساسيييييي
الجقنيييييييي بيييييييالجقج ب يييييييد يييييييد ييييييي االم اقيييييييي جالاائ يييييييا جم عيييييييي االم اقيييييييي ال ييييييييني العراقيييييييي
جاال رار عو ا لا اننا لينا ال اج.

النائع الا

نابر :ال مف يم الح جل بال ع جال نج جيقالع
بمحري دعاجر دجلي د الري ا

ج اليييييي اللعوجليييييي  /ام يييييي محييييييال ال ييييييمفو االحييييييدو الح جليييييي بال ييييييع جال نييييييج لونانييييييع االلير ييييييال
ر ييييييي المنييييييياج ا جاسيييييييم دا لديييييييرا الديييييييجا االلنيييييييي جالح يييييييدو اليليييييييا قاليييييييع بمحريييييييي دعييييييياجر
دجليييييييي يييييييد يييييييرر األنيييييييجا العراقيييييييي .ج قيييييييا النائيييييييع عييييييين ال يييييييمف الا ييييييي نيييييييابر ان “ال رجقيييييييا
االلير يييييي لألنيييييجا العراقيييييي جاسيييييم دا لديييييار الح يييييد لسوسييييي قيييييا جربليييييا يقيييييج ليييييال م ييييي لييييي
الح جليييييييي العراقييييييييي حييييييييدا”.جا ييييييييا ان “ مليييييييياد النانييييييييع االلير ييييييييال يعييييييييجد ل ييييييييج ج نييييييييج
الح جلييييي العراقيييييي جعيييييد اليييييرض ولم يييييا “و داعييييييا الييييي “اقالييييي دعييييياجر دجليييييي اليييييال االلييييي اللمحيييييد
جمييييييدجي ق ييييييي اسييييييملرار ال ييييييرر لألنييييييجا العراقييييييي جاسييييييم دا لدييييييار الح ييييييد”.جاج ييييييف نييييييابر ان
“ عيييييييييد مقبيييييييييي الح جلييييييييي لديييييييييرار البرلليييييييييان ب يييييييييرجط الديييييييييجا االلير يييييييييي لييييييييين اليييييييييب د جرا
ملادي يييييا ”.ج انييييي يئييييي الح يييييد ال يييييعبال ييييي و الييييي السيييييب و عييييين انبيييييا بجنيييييجد قيييييائر لسيييييير
جرا اسييييييم دا االنبييييييجع الاييييييا جلديييييير الح ييييييد بيييييياللثن و لبينييييييا ان  7ليييييين لديييييياموال الح ييييييد ا يييييييبجا
االن نار.
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النائع بدر ال ياد  :البرللان قد ال ثير لن دعجا االسم اال
لو ا لال جاال ير ل يسمنع
ج الييييي اللعوجلييييي  /ا يييييد النائيييييع عييييين محيييييال سيييييائرجن بيييييدر ال يييييياد و االحيييييدو ان لنوييييي النيييييجاع قيييييد
ال ثييييييير ليييييين القوبييييييا السم يييييياال رئييييييي لنويييييي الييييييج را ل ييييييق ال ييييييا لال اال ان اال ييييييير يييييييرالض
االسيييييمناب ب ييييي لمعليييييد.جقيييييا ال يييييياد ان “ لنوييييي النيييييجاع قيييييد قوبيييييا رسيييييلي ثيييييير لو يييييا لال
السم يييييياالم دا يييييي اللنويييييي جلناق يييييي اال ليييييي اللالييييييي جالجرقيييييي البي ييييييا المييييييال قييييييدلم ا ح جلميييييي ”و
الالمييييييا اليييييي ان “ ال ييييييا لال م ييييييرع جرالييييييض الح ييييييجر ب يييييي لمعلييييييد”.جا ييييييا ان “سياسيييييي الح جليييييي
اللاليييييي يييييير يييييحيح جينيييييع ان ييييييم ج ييييي قيييييق العالييييي لحييييي اال لييييي ”و لبينيييييا ان “ال يييييد لييييين
االسم اال لو ا لال جج ير اللالي ج نل الحدائ جلعرال ال و الحا ”.
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ال ا لال يج ةن ج ار الن ق ب ر
الدوع الال

لويار دينار للسم

ن
قار

ج اليييييي االنبييييييا العراقييييييي  /ج ةنيييييي رئييييييي لنويييييي الييييييج را ل ييييييق ال ييييييا لالو اليييييييج األحييييييدو ج ار
قار.
ال الال لحاال
الدوع الم
لويار دينار للسم
الن ق ب ر لبوغ قدر ن
جقيييييييا ل يييييييدر ح يييييييجلال إن الم ييييييي يص الليييييييالال نيييييييا لموبيييييييي االحميانيييييييا جمجسيييييييع اللسم ييييييي و
جدعل ييييييا باللسييييييمو لا ال ليييييي ".ج ج ييييييف ن ال ييييييا لال جعيييييي ي ييييييا لييييييج ار اليييييين قو بم يييييييص
ام ا لماقي احميانام ا .
لبوغ لددار لائ لويجن دينار ريا لولسم

ج ير اللالي  :رجامع اللج ين قد مدال بعد سبجعين الال حا ل
يلض قانجن ملجي العن
ج الييييي اللعوجلييييي  /ا يييييد ج يييييير اللاليييييي عويييييال عبيييييد األليييييير عييييي ج و االحيييييدو ان رجاميييييع الليييييج ين قيييييد
ميييييدال بعيييييد سيييييبجعين اليييييال حيييييا لييييي يليييييض قيييييانجن ملجيييييي العنييييي و الالميييييا الييييي ان البرلليييييان جاليييييال حيييييا
م يييييجيم عوييييي الديييييانجن الين يييييا سيييييمقو لبا ييييير .جقيييييا عييييي ج ان “األ لييييي اللاليييييي الميييييال يلييييير ب يييييا
البوييييييد ليسييييييي جلييييييييد اليييييييج و ليييييييا ان مدويييييييي ح يييييي العيييييييرار لييييييين ال ييييييادرا الن قيييييييي ثييييييير عوييييييي
اايرادا ”.
جا ييييييا ان “ رجامييييييع اللييييييج ين ل يييييي ر م ييييييرين األج ربلييييييا مييييييدال بعييييييد سييييييبجعين الييييييال حييييييا ليييييي
يييييج لنوييييي النيييييجاع عوييييي قيييييانجن ملجيييييي العنييييي
يليييييض قيييييانجن ملجيييييي العنييييي و ل ييييين اليييييال حيييييا
سييييييمقو الرجامييييييع ب يييييي لبا يييييير”.جبييييييين ان “ اللبوييييييغ اللم ييييييلن الييييييال قييييييانجن ملجييييييي العنيييييي جالبييييييالغ
 41مريويجنييييييا سييييييييلن الرجامييييييع لااييييييي ال يييييي رين األجلييييييين ليييييين العييييييا اللدبيييييي ”.جاج ييييييف ان “ديييييييجن
العيييييرار ال ارنيييييي مميييييراج بيييييين  62إلييييي  72لوييييييار دجالرو اليييييال حيييييين ان اليييييديجن الدا ويييييي مديييييدر بييييي
 62مريويجن دينار”.
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ب

ااع

العراقال من ال نبا لن اللحنبا
ا ام ا

لن ال جر عو

ييييييب ااعيييييي العراقييييييالو اليييييييج األحييييييدو األنبييييييا المييييييال محييييييدث عيييييين لنع ييييييا
السييييييجلري نيييييييج  /ن يييييي
اللييييييي يعا جاللديييييييدلا لييييييين ال يييييييجر عوييييييي ا يييييييام او ل يييييييير إلييييييي ن يييييييا معلييييييي جالييييييي الديييييييانجن
قييييييييا احليييييييير لو ييييييييب ال يل يييييييين
جالدسييييييييمجر العييييييييراقيينو ج ن ثجابيييييييي الييييييييدين االسيييييييي لال م يييييييي
مناج ا بي حا لن األحجا ".
من ييييييال ييييييب ااعيييييي العراقييييييال ن يييييييا قاقعييييييا لييييييا ي ييييييا ب ييييييين لنع ييييييا
جنييييييا الييييييال بيييييييان لو ييييييب
اليييييي لي اللحنبييييييا ليييييين ال ييييييجر عويييييي ا ييييييام او ج ن األليييييير الييييييال حديدميييييي يمعويييييي بييييييانق ر دجر
برالنيييييي ندييييييد مج ييييي الي يييييا إل انييييييا ال يييييب ال يييييح ي جالب يييييري جالييييي رييييييي ل مو ييييي المد يييييال
اليييييييال ليييييييا ن ممناسيييييييع لييييييي بيييييييرم ال يييييييح ي اليييييييال
لييييييين الييييييي لي جالييييييي ل جانليييييييا ميييييييج
المددي و ليدد المو يجن الرسلال لجاد ح ي موي باس مو يجن العرار".
ج يييييييا البييييييييانو ميييييييجد ال يييييييب المييييييي ير بين يييييييا معلييييييي جالييييييي الديييييييانجن جالدسيييييييمجر العيييييييراقيينو ج ن
قييييييا احليييييير لو ييييييب ال يل يييييين مناج ييييييا بييييييي حييييييا ليييييين
ثجابيييييي الييييييدين ااسيييييي لال الحنييييييي م يييييي
يييييبف جا يييييحا ل ييييي عيييييين لن ييييي دالييييي األسيييييا إيديييييا عنوييييي
االحيييييجا و ج ن دجاالييييي ليييييا ي يييييا
اال ييييييي االدار الييييييي ممبنيييييييا الليسسييييييي و حييييييييء لييييييي ميييييييرر ييييييي اال ييييييي حا احيييييييدر الن يييييييا
السياسييييييييي اللعرجاليييييييي بالم ييييييييا لونيييييييييج األل مرجنييييييييي البييييييييد لنيييييييي اليييييييييج األج السييييييييم اادار
النديد ب بر اال بار جلحاجل إثار الر العا .
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العرار يسم ل لعايير ال رجط لن قائل الدج
ل االح سي األلجا

ا ال قجر الال

الييييييي و الييييييييج االحيييييييدوعن
نينيييييييا  /اعوييييييين سييييييي ير نل جريييييييي العيييييييرار اليييييييال لدرييييييييد عييييييياد ل يييييييق
اسيييييم لا االنييييييرا ا جاللعييييييايير الدجليييييي اللقوجبيييييي لو ييييييرجط ليييييين اليييييدج ا ال قييييييجر الييييييال ل االحيييييي
سي األلجا جملجي االر اع.
ج يييييير بيييييييان لييييييج ار ال ارنييييييي و نييييييا ليييييي يييييي لدائيييييي جسييييييي باسيييييي جا لييييييار ج لييييييدير عييييييا
االنيييييييدلاط جالم نسيييييييي ج ييييييييجن االمحييييييياد االجربيييييييال اليييييييال ال ارنيييييييي االسيييييييباني و جالي مجرييييييييا يييييييارثوين
اجردجنييييييييء نائيييييييع ليييييييدير ال ييييييييجن االقم يييييييادي جاللاليييييييي ل محييييييياد االجربيييييييال اليييييييال لبنييييييي ال ارنيييييييي
االسيييييباني و ييييييلن الن يييييجد الدبوجلاسييييييي اللمجا يييييو ليييييين انيييييي رالييييي العييييييرار لييييين قائليييييي الل ج ييييييي
االجربييييييييييي لوييييييييييدج ا ال قييييييييييجر ال عالييييييييييي الييييييييييال لنييييييييييا ل االحيييييييييي سييييييييييي االلييييييييييجا جملجييييييييييي
االر ييييياع ".جا يييييار السييييي يرو إلييييي علييييي الع قيييييا بيييييين البويييييدينو ا منييييياج علر يييييا السيييييبع عديييييجدو
ال يييييي عيييييين دجر الللو يييييي الييييييال ل االحيييييي االر يييييياع ييييييلن المحييييييال الييييييدجلالو جا ييييييد لسييييييا البوييييييدين
الحالي لمقجير مو الع قا الال اللنا االقم اد .

الونن العويا الال ردسمان م در قرارا نديد ب ين الدجا الال
ج ارمال المعوي جالمربي
جرجنيييييييا اليييييييال إقويييييييي

ج الييييييي االنبيييييييا العراقيييييييي  /يييييييدر الوننييييييي العوييييييييا لل االحييييييي نائحييييييي الييييييييرج
ردسمانو اليج األحدو قرارا نديد ب ين الدجا الال ج ارمال المعوي جالمربي .
يييييدر قيييييرارا عيييييد ب يييييجص دجا ج ارميييييال المربيييييي جالمعويييييي
ج ييييير الوننييييي اليييييال بييييييا ن ن يييييا
العييييييالالو بعييييييد ن عدييييييد انملاع ييييييا بح ييييييجر ج ييييييير الدا وييييييي ريبيييييير حلييييييد جج ييييييير ال ييييييح سييييييالان
بر ننال جعدد لن الج را اللعنيين جاللحاال ين جريسا الجحدا ااداري ".
ج يييييياال و نيييييي مدييييييرر إيدييييييا دجا اللييييييرحومين األجليييييي جالثانييييييي ساسييييييال ج 12إعييييييداد إليييييي اييييييي
األج ليييييين يييييي ر ييييييانجن األج اللدبيييييي و ل ييييييير إليييييي ن قوبيييييي اللرحويييييي  12إعييييييداد يسييييييمقيعجن
ير لو لين ".
االسم اد لن الدرج اال مرجني جل ن
جمابعيييييي الوننيييييي ن اللراحيييييي ليييييين  3ساسييييييال إليييييي  11إعييييييداد ح ييييييجلال ج ييييييير ح ييييييجلال لويييييي لين
باليييييدجا اال مرج نيييييالو ليييييا بنيييييا الديييييرر جاألرييييييا الييييي ين ليييييي ليييييدي إنمرنييييي الي يييييجن دجال ييييي دا ييييي
لحدجد ".
الداعا الدراسي جب
ج يييييييار إلييييييي إيديييييييا دجا النالعيييييييا جاللعا يييييييد لاايييييييي األج لييييييين ييييييي ر يييييييانجن األج اللدبييييييي و
جبالنسب لولنلجع القبي الال النالعا جال ويا م جن الدراس اال مرجني لسملر ".
ج مليييييي الوننيييييي بين ييييييا سييييييمعدد انملاعييييييا يييييير بعييييييد ميييييياريخ األج ليييييين يييييي ر ييييييانجن األج اللدبيييييي و
ال حال جام ا قرارا نديد .
لمديي الج
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ج ير الدا وي يجن باسمثنا الل ا القبي لن إنرا ا مسني
اللر با جانا ا السجر
ج اليييييي اللعوجليييييي  /اعويييييين ج ييييييير الدا وييييييي و عثلييييييان الاييييييانلالو األحييييييدو اسييييييمثنا الل ييييييا القبييييييي ليييييين
إنييييييرا ا مسييييييني اللر بييييييا جانييييييا ا السييييييجر .جقاليييييي الاييييييانلال الييييييال بيييييييان إنيييييي “ن رنييييييا لون ييييييجد
ال بيييييييير الميييييييال بييييييي لم ا جليييييييا الييييييي مبييييييي ل ا الل يييييييا القبيييييييي و جن نيييييييا باسيييييييمثنائ لييييييين إنيييييييرا ا
مسيييييني اللر بيييييا جانيييييا ا السيييييجرو بعيييييد ن قبييييي ييييي ا الديييييرار عوييييي االقبيييييا ”.جا يييييا البييييييان ن
“لا يدج ب الني األبيض ج ل ر لوعرار جينع عوينا ن نثلن علو ”.

الدبض عو قام اسمدرط اللننال عوي لن
نثم
جا

قار ال

رب

جقمو

و االحييييييدو عيييييين الدائ ييييييا

السييييييجلري نيييييييج  /عونيييييي لديرييييييي اسييييييم بارا جل االحيييييي ار ييييييارع ييييييرب
قار جقمو جا ا نثم .
الدبض عو قام اسمدرط اللننال عوي لن لحاال
جقالييييي اللديريييييي اليييييال بييييييان و مييييي الديييييا الديييييبض عوييييي ليييييم بحيييييادء قمييييي اللننييييي عويييييي (  .ض.
ص ) .و جليييييين يييييي اللعوجلييييييا االسييييييم باري جالبحييييييء جالمحيييييير جبن ييييييجد حثيثيييييي الديييييي الدييييييبض
عوييييي الليييييم (  . .ط) .و حييييييء اعمييييير ب يييييراح الليييييم ب عومييييي بدمييييي اللننييييي عويييييي بعيييييد نوبييييي
قيييييار الييييي يييييرب و حييييييء مييييي قموييييي جا يييييا النثييييي جدالنييييي اليييييال لنقدييييي
جاسيييييمدران لييييين لحاال ييييي
اللديييييال  ".جمابعييييي و نمدوييييي الل يييييار االسيييييم باري الييييي لجقييييي حيييييادء اللننييييي عويييييي بداللييييي النيييييانال
( . .ط ) .حييييييييء مييييييي ا يييييييراط النثييييييي الميييييييال انييييييي اليييييييال يييييييي نيييييييايوجن جلو جالييييييي ببقانيييييييي و حييييييييء
اسيييييمعان الل يييييار بييييياال ح ييييير نيييييج ييييي لوعثيييييجر عوييييي نثييييي الليييييجل اليييييي و جمييييي م يييييدي اقيييييجا
اللم جا لا االنرا ا المحديدي .
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الن ق معون إح ائي إيرادام ا اللمحدد لم رين األج اللا ال
ج اليييييييي االنبييييييييا العراقييييييييي  /عونيييييييي ج ار اليييييييين قو اليييييييييج األحييييييييدو إح ييييييييائي إيرادام ييييييييا اللمحدديييييييي
لم رين األج اللا ال .
جقالييييييي اليييييييج ار اليييييييال بييييييييان إن لنليييييييج ال يييييييادرا جااييييييييرادا اللمحددييييييي ل ييييييي ر م يييييييرين األج
اللا ييييييالو بحسييييييع ااح ييييييائي األجلييييييي ال ييييييادر عيييييين يييييير مسييييييجي اليييييين ق العراقييييييي سييييييجلج و
حيييييييييء بوايييييييي لييييييييي ال ييييييييادرا ليييييييين اليييييييين ق ال ييييييييا ( )89لويجنييييييييا ( )153ل ييييييييا ج() 899بييييييييرلي و
ب يرادا بوا قراب ( )3لويارا ج( )432لويجنا ج ( ) 632ل دجالر ".
ج يييييياال و ن لنلييييييج ال ليييييييا الل ييييييدر ليييييين اليييييين ق ال ييييييا ل يييييي ر م ييييييرين األج اللا ييييييال ليييييين
الحدييييييج الن قييييييي الييييييال جسييييييق جننييييييجع العييييييرار بوايييييي قرابيييييي ( )86لويييييييجن برلييييييي و لييييييا ليييييين حدييييييج
ر ييييييج عبيييييير لينييييييا ني ييييييان الدييييييد بوايييييي ال ليييييييا الل ييييييدر لويييييييجنين اثنييييييين ج( )867ل ييييييا ج()637
برلي جال ليا الل در إل األردن بوا ( )263ل ج( )258برلي ".
ج يييييار إليييييي ن اللعييييييد اليييييييجلال ال وييييييال لو يييييادرا بوييييييغ لويييييييجنين اثنييييييين ج( )876ليييييي برلييييييي و
ج ن لعد سعر البرلي الجاحد بوغ ( )384482دجالرا ".
يييييييي ر ن اليييييييج ار جلييييييين ييييييي إيلان يييييييا بييييييي ق ال يييييييعع عوييييييي علوييييييييا الم يييييييدير جااييييييييرادا
ا اانرا ال ر .
اللمحدد لن ام
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ال ناع م

ق لون جض باانماط اللحوال

ج الييييييي االنبيييييييا العراقيييييييي  /ييييييييد ج ار ال يييييييناع جاللعيييييييادنو الييييييييج األحييييييييدو ن يييييييا ممنييييييي نحييييييييج
االسيييييييمثلار جإ يييييييرا الدقيييييييا ال ييييييياص اعييييييياد مي يييييييي الل يييييييان و جالن يييييييجض بال يييييييناع الجقنيييييييي و
ل يييييييير إلييييييي االمميييييييا  8ل يييييييان اسيييييييمراميني و لليييييييا سمسييييييي بمدويييييييي البقالييييييي جمعييييييييين يييييييحاع
ال ادا .
جقييييييييا اللمحييييييييدء باسيييييييي الييييييييج ار لرم يييييييي ال يييييييياالال إن علوييييييييي مي ييييييييي اللعاليييييييي محميييييييياط إليييييييي
م ي يييييا لاليييييي و جبليييييا ن الم ي يييييا يييييير لميييييجالر بسيييييبع األ لييييي االقم يييييادي الميييييال ملييييير ب يييييا
اليييييب دو لييييييا دالييييي الييييييج ار لومجنييييي نحييييييج االسيييييمثلار ليييييي ييييير ا الدقييييييا ال ييييياص الر ييييييين سييييييجا
ييييييييلانا ليييييييين قبيييييييي
اللحويييييييي ج العربييييييييي ج ال يييييييير ا اللعرجالييييييي عاللييييييييياو ال يييييييي عيييييييين ج ييييييي
الل ار ج اللسمثلر ل لعال ج ر ا الج ار ".
ج ييييييييا و ن الييييييييج ار ج ييييييييع قيييييييي ا ييييييييرا الدقييييييييا ال يييييييياص ليييييييي الدقييييييييا العييييييييا م ييييييييد
لون يييييييجض بال يييييييناع الجقنيييييييي و لي يييييييدا ن ال قييييييي م يييييييد لم ييييييياي اللعالييييييي اللمجق ييييييي المابعييييييي
لوج ار و جعدد ا لن  82إل  85لعل ".
ج ييييييار إليييييي ن ال قيييييي قسييييييل إليييييي ث ثيييييي قسيييييي ا و ق ييييييير اللييييييدرو جلمجسييييييق اللييييييدرو جبعيييييييد
اللعال لن نسع إننا ".
اللدرو بحسع لا محمان
ج ج يييييييف ن اللعالييييييي الميييييييال محمييييييياط لنسيييييييع إننيييييييا مبويييييييغ  % 32معيييييييد يييييييلن ال قييييييي الد يييييييير و
جاللعالييييي الميييييال محمييييياط نسيييييع إننيييييا إلييييي ثييييير لييييين  % 32الم يييييجن يييييلن ال قييييي اللمجسيييييق و اليليييييا
م ل ال ق بعيد اللدر اللعال المال محماط نسع إننا ا لن  82إل . % 122
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الن ائريجن

جمجا عو معدي دسمجر  ..يلنح
الحريا

ل يدا لن

الدييييييب  /بعييييييد قرابيييييي عييييييا عويييييي انم يييييياع عبداللنيييييييد مبييييييجن رئيسيييييياو جبعييييييد قيييييي ليييييين عييييييالين عويييييي
ييييييج الن ائرييييييييجن عوييييييي
انقييييييي ر الم يييييييا را الميييييييال قاحييييييي بيييييييالرئي عبيييييييد الع يييييييي بجم ويدييييييي و ي ة
معييييييدي دسييييييمجر نديييييييد لدميييييير ي مييييييرض ن ييسيييييي إليييييي «ن ائيييييير نديييييييد » موبييييييال مقوعييييييا الحييييييرا
ال يييييعبال .جنيييييرر الم يييييجي اليييييال يييييياع اليييييرئي مبيييييجن ( 47عاليييييا)و الييييي انمدييييي ليييييي را إلييييي حيييييد
لسم يييييي يا للانيييييييا انيييييييرا «الحييييييجص قبييييييي لعلدييييييي » و بعييييييد إ يييييياب بعيييييييض لسيييييياعدي ب ييييييييرج
« جرجنيييييا» .ج يييييان مبيييييجن عوييييين نيمييييي عيييييرض معيييييدي لودسيييييمجر عوييييي اسيييييم ما يييييعبال ييييي ال قييييياع
اليييييي لدييييييا بلناسييييييب دا الدسيييييي رئيسييييييا لوييييييب د الييييييال ديسييييييلبر 2012و جاعمبيييييير مبييييييجن ن الدسييييييمجر
النديييييييد يرلييييييال إليييييي مدويييييييص يييييي حيا رئييييييي النل جرييييييي و جحلاييييييي البوييييييد ليييييين الح يييييي ال ييييييرد .
جالمعيييييدي الدسييييي مجر يييييينص عوييييي ح ييييير الميييييرا رئاسييييي اليييييب د بيييييجاليمين الديييييقو ج يييييال يييييلن الليييييجاد
ال يييييلا يييييير الدابوييييي لومعيييييدي و لليييييا يلنييييي اليييييرئي لييييين إعييييياد اليييييمف الجالييييييا بمعيييييدي يييييرو ليييييا
سييييييب ن العيييييي بجم ويديييييي الييييييال  2002حميييييي يمر ييييييف لجالييييييي ثالثيييييي الييييييال  .2002لييييييا يعقييييييال المعييييييدي
الل ييييييييد لييييييين ال ييييييي حيا لوبرلليييييييان جال د يييييييا و جألج لييييييير اليييييييال مييييييياريخ الن ائييييييير يسيييييييلف لونيييييييي
يييييارط الحيييييدجدو جل ييييين حيييييدةد لنييييياال الميييييد « اليييييال إقيييييار احميييييرا لبييييياد ج يييييدا األلييييي
بالميييييد
اللمحييييييد جاالمحيييييياد األالريدييييييال جنالعيييييي الييييييدج العربييييييي و ن ي ييييييار الييييييال ح يييييي السييييييو » .جليييييين بيييييير
الماييييييييييرا الييييييييال المعييييييييدي إليييييييي ا رئييييييييي النل جرييييييييي بمعيييييييييين رئيييييييي ي الح جليييييييي ليييييييين األ وبييييييييي
وبي لجالي لورئي .
البرللاني و ل ن ا اانرا يسدق الال حا الا
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م ا را الال إسبانيا جإيقاليا لندد بديجد « جرجنا
جرجنيييييا الدييييييجد اج
الديييييب  /م ثييييي اليييييدج األجرجبيييييي الميييييال م ييييي د لجنييييي ثانيييييي لييييين م يييييال الييييييرج
ييييع لجاقني ييييا اليييي ين يعبييييرجن ب يييي لم ايييييد عيييين ن يييياد ييييبر لييييا
انييييرا ا اا يييي رو لييييا ثييييار
ح ييييي اليييييال اسيييييبانيا حييييييء مدييييي لجان يييييا لم يييييرر لييييي قيييييجا األلييييين .جاليييييال لجان ييييي ييييي الدييييييجدو
نيييير م يييييا را لسيييييا السيييييب لويوييييي الثانيييييي عوييييي المييييجالال اليييييال عيييييد ليييييدن إسيييييباني موم يييييا لجان يييييا
ليييييي ال ييييييرق ج علييييييا م ريييييييع جن ييييييع .ج يييييي د العا ييييييل ااسييييييباني لدريييييييد اال ييييييقرابا األ بيييييير
حييييييييء ردد العديييييييييد لييييييين اللم ييييييييا رين «حريييييييي » و ج ييييييييرلجا النيييييييار بحاجيييييييييا الن اييييييييا جن ييييييييبجا
حيييييجان اليييييال اليييييال جسيييييق العا يييييل  .ليييييا نييييير لجان يييييا ي يييييا اليييييال العا يييييل االيقاليييييي رجليييييا بيييييين
قيييييجا االلييييين جلئيييييا اللم يييييا رين الراال يييييين ل نيييييرا ا الندييييييد و ج لييييي بعيييييد حيييييجادء للاثوييييي قبييييي
ليييييي بيييييييج الييييييال الوجرنسييييييا جعييييييد لييييييدن بييييييرر ييييييرر الييييييال األيييييييا اللا ييييييي  .جالييييييال الرنسيييييياو يم ايييييييد
ييييييع ييييييحاع اللمييييييانر ال يييييياير المييييييال معمبيييييير ييييييير ساسييييييي جبالمييييييالال ييييييال ل ييييييقر ل يييييي رو
جينيييييددجن بلناالسييييي يييييير ن ي ييييي لييييين قبييييي اللحييييي اال بييييير الميييييال يسيييييلف ل يييييا بالبديييييا ل مجحييييي و ج
لن يييييا ال يييييرا عوييييي االنمرنييييي لثييييي « ليييييا جن» .جقالييييي يويييييين دي نسيييييجن الليييييدير العالييييي المحييييياد
المنييييييار البريقييييييانيين  «:بييييييريمي ريمييييييي جنسجرسيييييييج إن يييييي ا اا يييييي ر ي يييييي ابجسييييييا قبيييييي عيييييييد
اللي د».
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