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هعباتم ليدنملا / دومحم  يمالعالا 
لاجر نيب  عفرالا  يحورلا  ءاقللا  عوبسا , ىدم  ىلع  نايدالا  راوحل  يقارعلا  سلجملا  فاضتـسا 

تاــطاشن ةــعومجم  ءاــقللا  مـضو  �دادــغبو  ءــالبركو  فــجنلا  يف  نــييقارعو ، نــييكريما  نــيد 
ةيمنتلل تاراــسم  ةســسؤم  يف  تاــيلقالا  ءاــسن  مـسقو  فيــضلا  دــفولا  نــيب  ءاــقل  تنمــضت 
ةفوكلا ةعماج  يف  ةرـضاحم  تنمـضت  تاطاشن  ةـعومجم  هتلت  فرـشالا ، فجنلا  يف  ةـيفاقثلا 
يئوخلا مامالل  ملعلا  راد  نم  ميظنتب  ةـسدقملا  ءالبرك  ةـنيدم  ىلا  ةرايزو  ءابدالا  داـحتا  يفو 

�نايدالا راوحل  يقارعلا  سلجملا  يسسؤم  نم  )
فئاوـطلا ءاـسوؤرب  يكريمـالا  ينيدــلا  دــفولا  ءاـضعال  عـيفر  ءاـقل  بـيترت  ةراـيزلا  تمــض  اـمك 

يقارعلا سلجملا  يـسسؤم  نـم   ) تاراـسم ةســسؤم  هـتمظن  دادـغب  يف  ةيحيــسملا  ةـينيدلا 
(. نايدالا راوحل 

عفرألاو نايدألا ، نيب  راوحلل  ةلوذبملا  دوهجلا  راطإ  زيزعت  يف  زربألا  يحورلا  ءاقللا  اذه  دـعيو 
يحورلا دــفولا  سأر  ىلع  ناــكو  نــآلل ، ذـنم 2003 و  قارعلا  لـخاد  ينيدــلا  ىوتــسملا  ىلع 

نوـج  “ نارطملاو كــيلوثاكلا  مورلل  يكريمــالا  لاــنيدراكلا  كــيراك ” كاــم  رودوـيث   “ يكريمــألا
ةفاـضأ ةـيكريمالا  ةمــصاعلا  يف  ةـينطولا  ةــيئاردتاكلاو  نطنــشاو  فقــسا  نيــس ” نوـسيارب 

نيب تاــكرتشملا  نــع  ثــحبلا   “ ةســـسؤمل مدــقالا  راشتـــسملا  رليم ” نــيرج  ماــيلو   “ ريفـــسلل
”. نايدالا

راوحل يقارعلا  سلجملا  وضع  يئوخلا  داوج  ديـسلا  لاق  يحورلا ، ءاـقللا  داـقعنإ  بابـسأ  نع  و 
، هبعشو قارعلا  ىلع  ةيملاعلا  ةينيدلا  تاسسؤملا  حتفنت  نا  ىلع  لمعن  تاونس  ذنم  نايدألا :

ةوعدلا هذه  تناك  اذل  بسحف ، ينثألا  عازنلاو  ةلودلا  لشف  يف  قارعلا  ةروص  تطمن  نا  دعب 
ىلع لولح  داجيأو  رظنلا  تاـهجو  بيرقتب  لـيفك  لاـع  ينيد  ىوتـسم  ىلع  راوح  أدـب  راـطا  يف 

فاضاو �نييحيـسملاو  نيملـسملا  نيب  براـقتلل  ةيـسامولبدلا  دوهجلل  نزاوم  يحور  ىوتـسم 
ةيدجلاو حاتفنالا  رادقم  اوسمل  مهتقث و  نع  يكريمالا  ينيدلا  دفولا  ءاضعا  ربع  دقل  يئوخلا 

ةملسملا ةينيدلا  بخنلا  لبق  نم 
دفولا سيئر  لاقو  ةوعدـلا ، هذـهب  مهتداعـس  نع  اوربع  دـقف  يكيرمألا  يـسنكلا  دـفولا  اـمأ 

يتداعـسو يل ، ةرايز  لوأ  هذـهو  قارعلا  ةرايزل  رورـسم  انأ  كيراك :” كاـم  رودويث   “ لاـنيدراكلا
�ةنيدملا هذه  ىلع  فرعتلاو  فجنلا  يف  ةينيدلا  عجارملاب  ةرم  لوأل  يئاقل  يف  نمكت 

اذــه ةوـقو  ةعاجــش  ىدــم  ىلع  عـالطألل  ةــباوب  دادــغبل  يتراـيز  لاـق ؛  ةمــصاعلا  ةراـيز  نـعو 
عونتلا دوـجو  ىلع  ظاـفحلا  لـجأ  نم  ًاـعم  لـمعن  نأ  اـنيلع  متحت  ةعاجـشلا  كـلت  ماـمأو  بعـشلا 

نع ثحبلا  ةرورـضل  ًاريـشم  �هناكـسل  ةيقيقحلا  لوصألا  ةيحيـسملا  لثمت  يذلا  دلبلا  اذـه  يف 
مالـسب ةاـيحلا  رارمتــسا  لـجأ  نـم  دـلبلا  اذـهل  ةـنوكملا  تاـيموقلاو  تانايدـلا  نـيب  تاـكرتشملا 

�عيمجلا قوقح  ةيامحو 
ةـسسؤمل ماعلا  قسنملا  ناـيدالا  راوحل  يقارعلا  سلجملا  وضع  مولـس  دعـس  لاـق  هتهج  نم 

رابخالا تاموسوةيئاوشعثدحأ 

05:26

05:08

04:21

04:05

03:59

03:43

03:07

كوكـشلاو ةبيرلا  نم  يوابيلطلا :  داوج 
قالطا مدـع  شعاد  تادايق  رادـصا  رمـال 

تارئاطلا ىلع  قيرطرانلا  ىلع  عادـــــــــبإ  ضرعم  حاـــــــــتتفا 
ءالبرك يف  عبارلا  يونـسلا  ع )  ) نيـسحلا

زئاوــجبةسدقملا مركت  ةـــيئاضفلا  ءــالبرك  تاوــنق 
يملاعلا مالسلاو  مالسالا   “ ناجرهم

فيفط ضاـــــــفخنا  ىلع  قــــــلغي  يكين 
بساكم ققحت  كونبلا  مهسأو 

لاــمعاب مئاــقلا  يقتلي  راــبنالا  ظـــفاحم 
ثحبيو قارعلا  يف  ةــيدنلوبلا  ةرافــسلا 

يف رارقتسالا  ةداعاو  يناسنالا  فلملا 
ةظفاحملا

ردـصلا ىدـتقم  دــئاقلا  ديــسلا  ةــحامس 
صاـخلا لـثمملا  عم  شقاـني  هزعأ هللا ) )

ةدــحتملا ممــألا  ةـــثعبل  ماــعلا  نيمــألل 
شعاد درط  دعب  يناسنالا  عضولا 

ةينمالا ةطخلا  ذفنت  ةيداحتالا  ةطرـشلا 
نيـــسحلا ماــمالا  ةــينيعبرااروز  ةـــيامحل 

تاءاتفتسا

عقوملا عقوملا ميمصتب   ميمصتب كيأر   كيأر

معن  
ادج ديج   

زاتمم  

   Vote    
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كوب سيفلا  ىلع  انوعبات 

Time in Baghdad 

ريوطتلاوةيلودةيبرعتاعونمةيضايرةيداصتقاةيفاقثةينماةيسايسةيلحمةيسيئرلا بيردتلل  ءوض  ةطقن  ناسنالاتايلقالازكرم  انبقوقح  لصتا 

http://point-light.com/?cat=4
http://point-light.com/?cat=16
http://point-light.com/?page_id=2
https://www.facebook.com/point.light.news/
http://www.twitter.com/pagename
http://www.instagram.com/pagename
http://www.youtube.com/pagename
http://point-light.com
http://point-light.com
http://point-light.com/?cat=4
http://point-light.com/?cat=2
http://point-light.com/?cat=3
http://point-light.com/?cat=7
http://point-light.com/?cat=5
http://point-light.com/?cat=8
http://point-light.com/?cat=9
http://point-light.com/?cat=16
http://point-light.com/?cat=15
http://point-light.com/?cat=12
http://point-light.com/?cat=49
http://point-light.com/?cat=26
http://point-light.com/?page_id=2
http://point-light.com
http://point-light.com/?cat=26
http://point-light.com/?cat=15
http://point-light.com/?cat=35
http://point-light.com/?author=2
http://point-light.com/?p=21861
http://point-light.com/?p=21858
http://point-light.com/?p=21846
http://point-light.com/?p=21843
http://point-light.com/?p=21840
http://point-light.com/?p=21837
http://point-light.com/?p=21831
http://point-light.com/?p=21826
http://point-light.com/?p=21823
http://point-light.com/?p=21816
http://point-light.com/?p=21813
http://point-light.com/?p=21803
http://point-light.com/?p=21798
http://point-light.com/?p=21794
http://point-light.com/?p=21785
http://point-light.com/?p=21781
http://point-light.com/?p=21776
http://point-light.com/?p=21773
http://point-light.com/?p=21770
http://point-light.com/?p=21766
http://point-light.com/pollsarchive
http://localtimes.info/Asia/Iraq/Baghdad/
http://www.exlhost.com


لسكا ةكرش  ميمصت  �قبسم صيخرت  نودب  عقوملا  اذه  ىوتحم  ظفح  عونممو  ةظوفحم  قوقحلا  عيمج 

1

، نويكريمالا هدهاشي  يذلا ال  رخألا  قارعلا  ميدقت   “ نا ةيمالعالاو  ةيفاقثلا  ةـيمنتلل  تاراسم 
ايموي هنع  نلعن  يذلا  قارعلا  كلذ  رامدلاو ، فنعلاو  لتقلا  رابخا  طسو  نوفدملا  يحلا  قارعلا 

”. هلجأ نم  ايحنو  هنع  عفادنو 
تاــعانقلا رييغتو  رارقلا  ةعانـــص  ىوتـــسمل  لــصتل  ءاــقللا  درجم  زواــجت  ىلع  ناــفرطلا  دــكأ  و 

ةحار لـجأ  نـمو  قارعلا ، ةدـحو  لـجأ  نـم  تـعفر  ةــكرتشم  تاولــص  دــفولا  ماـقأو  ةيــسايسلا ،
�طسوالا قرشلا  ايفارغج  لوط  ىلع  نيبذعملا 

نأ ىلإ  ةراـشإلا  ردـجيو  دودـحلل ، رباـعلا  لـصاوتلا  ةـيمها  نـع  ريبـعت  دــفولا  اذــه  ةراـيز  دــعتو 
دعي ةــيندم و  تاســسؤم  نـم  يعوـطت  لـمع  ةــجيتن  ناـك  يقارعلا  يكريمـالا  يحورلا  ءاــقللا 

تاـــيالولاو قارعلا  يف  مالـــسلا  عانـــص  نــيب  رظنلا  تاـــهجو  بــيرقت  لـــجا  نــم  ىلوأ  ةوــطخ 
�ةدحتملا

0

 : تاقيلعتلا

قيلعت قيلعت بتكا   بتكا

( بولطم بولطم مسالا  ( مسالا  

( بولطم بولطم (  ) هرهر ــ شنشن متي   متي نلنل     ) ىنورتكلألا ىنورتكلألا ديربلا   ديربلا  

( بولطم بولطم ريغ   ريغ   ) كعقوم كعقوم طبار   طبار  

قيلعتلا لاسرإ 

انب انب لصتا   لصتا
      

رابخألا رابخألا رخأ   رخأ
مدع شعاد  تادايق  رادصا  رمال  كوكشلاو  ةبيرلا  نم  يوابيلطلا :  داوج 

تارئاطلا ىلع  رانلا  قالطا 
ءالبرك يف  عبارلا  يونسلا  ع )  ) نيسحلا قيرط  ىلع  عادبإ  ضرعم  حاتتفا 

ةسدقملا
يملاعلا مالسلاو  مالسالا   “ ناجرهم زئاوجب  مركت  ةيئاضفلا  ءالبرك  تاونق 

بساكم ققحت  كونبلا  مهسأو  فيفط  ضافخنا  ىلع  قلغي  يكين 
قارعلا يف  ةيدنلوبلا  ةرافسلا  لامعاب  مئاقلا  يقتلي  رابنالا  ظفاحم 

ةظفاحملا يف  رارقتسالا  ةداعاو  يناسنالا  فلملا  ثحبيو 

Poll 
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