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روزي نــــــييقارعلا  نييفحـــــــصلا  بــــــيقن 
ةريمـــس ةــحيرجلا  ةـــيرئازجلا  ةيفحـــصلا 

عـــضتيقاوم نـــيملعملا  ةـــباقن  … شطعن _ اـــم
ىونين لهأل  هايملا  نم  ةلفاقب  اهتمصب 

لابقإ دمحم  روتكدلا  ةوعدل  تهتناةباجتسا  دــلبلا  يف  ةــيفئاطلا  يدوــمح : 
ءيـــس اـــهيف  ةرجاـــتملا  لواـــحي  نــمو 

 : دــكؤي ريفــسلاو  برـــسلا  جراــخ  درغيو 
ينيع مأب  دشحلا  ةيناسنا  تيأر 

ىلع ةسرــــــشلا  ةــــــمجهلا  رارمتـــــــسا 
عقوــملا قارتــخا  تاـــباختنالا  ةيـــضوفم 

نيموي لالخ  ةيناثلا  ةرملل  ًامــــساحيمسرلا  ًاـــعامتجا  دـــقع  رظتنن  لـــمعلا :
قالطإل ةـينوناقلا  تاءارجالا  لامكتـسال 

نييركسعلا نيقاعملل  نيعملا  صيـــصختبتار  ىلع  قــفاوي  طـــساو  سلجم 
يبعـــشلا دــشحلا  ةــئيهل  ضرأ  ةــعطق 

توكلا ةيــــــــضوفميف  يف  نيـــــــــضوفملا  سلجم 
بزحل سيــسأت  ةزاــجا  حــنمي  تاــباختنالا 

تاءاتفتسا

عقوملا عقوملا ميمصتب   ميمصتب كيأر   كيأر

معن  
ادج ديج   

زاتمم  
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View Results
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كوب سيفلا  ىلع  انوعبات 

Time in Baghdad 
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هتماـقا يتـلاو  قارعلا  يف  تاـيلقالل  دــقتعملاو  نيدــلا  ةــيرح  رمتؤـم  يف  نويدــيزيالا  َكراـش 
ءاــنبو ينيدــلا  عوـنتلا  زيزعت   ) راعــش تـحت  ةــيمالعالاو  ةــيفاقثلا  ةــيمنتلل  تاراــسم  ةســسؤم 

 . دادغب ةمصاعلا  يف  يناثلا 2017  نوناك  تبسلا 21  موي  حابص  قارعلا ) يف  مالسلا 
تانايدلا فلتخم  نع  يلثممو  ةـيفاقثلاو  ةيـسايسلا  تايـصخشلا  نم  ددـع  رمتؤملل  رـضح  ثيح 

ءاـنبال يرزملا  عقاولا  لوح  ةعـساو  تاـشاقن  تنمـضتو  نييميداـكاو ، نيد  لاـجر  نم  تاـيلقالاو 
تايرحلل دادغب  نالعا  ىلا  لوصولا  مت  اضياو  ةـيقرعلاو  ةـينيدلا  تايلقالاو  ةـيقارعلا  تانوكملا 

نيرب ريمالا  ىقلا  دقو  قارعلا  يف  دقتعملاو  نيدلا  ةيرحل  قيرط  ةطراخ  ةباثمب  يهو  ةينيدلا 
�هتدايس ةملك  صن  رشنن  انهو  قارعلا  يف  ةيديزيالا  ةنايدلا  عضو  نع  ةملك  نيسحت  ديعس 

، مكتاقوا تباط 
لقناو اـمك  ملاـعلاو ، قارعلا  يف  نييدـيزيالا  ريما  كـب ، ديعــس  نيــسحت  ريم  تاـيحت  مـكل  لـقنا 

�ىلعألا يديزيالا  يناحورلا  سلجملا  تايحت  مكيلا 
لفطو ةارما  فالالا  نم ٣  رثكا  كانهو  ةرمتسم ، لازت  ةيديزيالا ال  ةدابإلا  فصنو ، ناماع  دعب 
ةريثك قطانم  كانهو  شيعلل ، حلصت  تررحت ال  يتلا  ةيديزيالا  قطانملاو  رسالا ، تحت  اولازي  ال 

�لاكنش ءاضق  بونج  يف  شعاد  ةرطيس  تحت  لازت  ال 
، يديزيالا دوجولا  ءاهنا  اهفده  ةـمظتنم  ةدابإ  تناك  اهنا  نييدـيزيألل ، ثدـح  ام  ملعي  عيمجلا 

ناتــسدرك يف  هـضرا  ىلع  هدوـجو  ءاــهناو  عـمتجملا  كــكفتب  قــقحتت  ةداــبإلا  هذــه  اــيلمعو 
�قارعلاو

مايقلا بجاولا  نم  دـجن  يذـلا  لولحلا  نع  ىلعـألا  يناـحورلا  سلجملا  مساـبو  ثدـحتأس  مويلا 
ايدـيجارتلل راـبتعالا  ءاـطعإ  يلودـلا  عـمتجملاو  قارعلا  ناتـسدرك  مـيلقإو  قارعلا  تدرأ  نا  اـهب 

، لمتحي دـعي  مل  انبعـشف  �يدـيزيا  نويلم  فصن  هاـجت  يقـالخألا  اـهبجاوب  ماـيقلاو  ةـيديزيالا ،
، ةفلتخملا بازحألا  نيب  يـسايسلا  عارـصلا  ةحاس  ىلا  تلوحت  انـضراف  �نالا  كرحتلا  نم  دب  الو 
، ةقثلا اودقف  نويدـيزيالا  ناب  لوقن ، ملالاو  نزحلا  نم  ريثك  عم  ةـيميلقإلا ، تاعارـصلل  ةـحاسو 

طــسب ىلا  عراـصتت  كلذـل  انبعــش ، دـيري  ـالو  ةـيديزيالا  قطاـنملا  دــيري  عـيمجلا  ناـب  ىرن  نـحنو 
�لماك بعشل  ةميرك  ةايح  ءاطعإ  ىلع  سيلو  ضرألا ، ىلع  ةرطيسلاو  ذوفنلا 

، ريخاـتلا اذاـمل  مـلعن  ـال  نـحن  لاكنـش ، يف  ةـيديزيالا  قطاـنملا  نـم  تـقبت  اـم  ريرحت  ـالوأ  بـجي 
�اروف ةيبونجلا  قطانملا  ريرحتب  بلاطن 

عمتجملاو ةدحتملا  ممالا  فارـشا  تحت  ةيرادإلا  ةـطيرخلا  بيترت  ةداعإ  يرورـضلا  نم  دـجن  امك 
وا يلاحلا  عضولا  ىلع  ءاقبإلا  �لبقتـسملا  نم  مهتيامحو  تايلقألا  ءاقب  نمـضي  امب  يلودلا ،

لكـشب مهدوجو  ءاهناو  تايلقألا  درط  ايلمع  ينعي  ةـينمألاو  ةـيرادإلا  نيتيحاـنلا  نم  قباـسلا 
�يدبا
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، ةيديزيالا ءاقب  ةيناكمإب  ةليفك  يناحورلا  سلجملا  هدجي  ةنكمم  تارايخ  كانه ٣ 
نييديزيألل ةـيلودلا  ةـيامحلاو  ةدـحتملا  ممالا  فارـشا  تحت  ةـينماو  ةـيرادإ  ةـقطنم  ةـماقإ  : 1

�ةدحاو ةيرادإ  ةدحوك  اعم ، ةقيشعبو  ناخيشو  راجنس  يف 
�ىونين لهس  يف  ىرخألاو  راجنس  يف  اهادحا  نيتيرادا  نيتقطنم  ةماقإ  : 2

عمجي ىوـنين  لهــسو  راــمزو  ةــعيبرو  راجنــس  يف  ةدــحاو  ةــينماو  ةــيرادإ  ةــقطنم  ةــماقإ  : ٣
دركلاو كبشلاو  نيحيـسملاو  نييديزيالا  لمـشتل  لاوزلاب  ةددهملا  ةيقرعلاو  ةينيدلا  تايلقألا 

�رمشلا برعلاو 
ةيلاقتنا ةرادإ  تحت  نوكتـس  تايلقألل ، ةصاخلا  ةيرادالاو  ةـينمألا  قطانملا  وا  ةـقطنملا  هذـه 

مث نــمو  ةــيلوأ  ةوــطخك  لــيبراو  دادــغب  يف  نيتــموكحلا  عــم  قيــسنتلابو  يلود  فارـــشابو 
�بعشلا لبق  نم  اهلبقتسم  ىلع  ىتفتسي  صاخ  ميلقإ  يف  اهليوحت 

ةروكذـملا قطاـنملا  يف  تاـيلقألا  عيمج  نم  نيلثمم  لمـشت  تاـضوافم  ةـئيه  ليكـشت  حرتقن 
عم ةــئيهلا  هذــه  لــمعتو  ةــمداقلا ، ةــليلقلا  رهـــشألا  لــالخ  يلمع  عورـــشمب  جورخلل  اــفنا ،

بجي تاضوافملا  �لماكتم  لح  ىلا  لوصولل  ليبراو  دادغب  يف  نيتموكحلاو  يلودلا  عمتجملا 
فارطــألا نـيب  ايركــسع  اــنئيأرب  لــحلا  نوكيــس  ــالاو  ةــجيتن ، ىلا  لوــصولا  ةــقيرط  نوــكت  نا 

�دحا هديري  ام ال  هذهو  ةمصاختملا ،
، اـنقطانم راـمعا  ةداـعال  ةـصاخ  ةـينازيم  ليكــشت  حرتـقن  ينماو ، يرادا  لـح  ىلا  لوـصولا  دــعب 

�ةيتحتلا ىنبلاو  لزانملاب  قحل  يذلا  ريبكلا  رامدلا  ةجيتن  هقطانم  رامعا  عيطتسي  انبعشف ال 
ةموكح لوـبقو  ةـيديزيالا  ةداـبإلا  عوـضوم  يف  ةـلماشلا  ةـلادعلا  قـيقحت  اـضيأ  بلاـطنو  اـمك 

قيـسنتلابو ينولك  لـما  ةـيلودلا  ةـيماحملا  عم  نويدـيزيالا  هحرط  يذـلا  عورـشم  ىلع  قارعلا 
، شعاد مئارج  يف  قيقحتلل  ةـيلود  ةيـضوفم  ليكـشتب  كلذو  اـيناطيربو ، قارعلا  يتموكح  عم 

ةدابإلا لـئالد  نـال  عيرـس ، لكـشب  كرحتلا  ىنمتنو  عورـشملا  اذـه  قارعلا  قفاوي  مل  نـالا  ىلا 
مكاحم ماظن  ليكـشت  اضيأ  بلطتي  �ةـيعامجلا  رباقملا  لئالد  اـهيف  اـمب  موي  دـعب  اـموي  عيـضت 

يلودـــلا عــمتجملا  نــم  نواــعتبو  تاــفلملا  نــم  فــالالا  عــم  لــماعتلاب  قارعلا  يف  ةـــصتخم 
ناو مهاـياحل  نييباـهرإلا  فـظني  نا  لـبقن  نل  نحن  هسفن ، يدـيزيالا  عـمتجملا  نـم  ةـكراشمبو 

كلذـكو ةـلداع  ةبـساحم  مهتبـساحم  بجي  اهوبكترا ، يذـلا  مئارجلا  دـعب  عمتجملا  عم  اوطلتخي 
�ماقتنالا عنميس  ةلادعلا 

فقي نا  يلودــلا  عـمتجملاو  ةــموكحلاو  قارعلا  يف  تاــعمتجملا  ىلع  بـجي  مهــالاو ، اــماتخ 
قيرف ىتـح  ليكـشت  متي  مل  نـالا  ىلا  لـفطو ، ةأرما  فـالالا  نم ٣  رثـكأ  ريرحت  لـجا  نم  اـنعم 
ريرحت فيلاـــكت  لـــمحتت  اهدــــحو  لـــئاوعلاو  ميلقـــالا  ةــــموكحو  تاــــفطتخملا ، ريرحتل  لــــمع 

�تافطتخملا ريرحتل  ةرورضلا  دراوملا  صصخي  نا  اضيأ  قارعلا  ىلعف  تافطتخملا ،

1

 : 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
ةريمس ةحيرجلا  ةيرئازجلا  ةيفحصلا  روزي  نييقارعلا  نييفحصلا  بيقن 

يقاوم
لهأل هايملا  نم  ةلفاقب  اهتمصب  عضت  نيملعملا  ةباقن  … شطعن _ ام

لابقإ دمحم  روتكدلا  ةوعدل  ةباجتسا  ىونين 
ءيس اهيف  ةرجاتملا  لواحي  نمو  تهتنا  دلبلا  يف  ةيفئاطلا  يدومح : 

ينيع مأب  دشحلا  ةيناسنا  تيأر  دكؤي :  ريفسلاو  برسلا  جراخ  درغيو 
عقوملا قارتخا  تاباختنالا  ةيضوفم  ىلع  ةسرشلا  ةمجهلا  رارمتسا 
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لسكا ةكرش  ميمصت  �قبسم صيخرت  نودب  عقوملا  اذه  ىوتحم  ظفح  عونممو  ةظوفحم  قوقحلا  عيمج 

نيموي لالخ  ةيناثلا  ةرملل  يمسرلا 
قالطإل ةينوناقلا  تاءارجالا  لامكتسال  ًامساح  ًاعامتجا  دقع  رظتنن  لمعلا :

نييركسعلا نيقاعملل  نيعملا  بتار 
Poll 
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