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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  ولقد كرمنا بني آدم

  

 السي ة العامة المحترمد رئيس الجمعي  

  الفخامة والسعادة المحترمون  السادة أصحاب
 دات والسادة المحترمونالسي  
 
يطيب لوفد بالدي أن يبارك للسيد ميروسالف اليچيك     

رئاسته للجمعية العامة لألمم المتحدة، وُيهنئ بهذا الصدد 
جمهورية سلوفاكيا، ويتمّنى له التوفيق في عمله، وال يفوتنا أن 

ُهود سلفه السيد بيتر تومسون إلدارته ُنقدم شكرنا وتقديرنا لجُ 
  الحكيمة ألعمال الدورة السابقة. 
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وٕاذ نعرب عن مواساتنا لضحايا الكوارث الطبيعية التي شهدتها 
عدد من الواليات االمريكية والمكسيك وبعض دول منطقة البحر 

  الكاريبي. 
رافة حققت القوات العراقية البطلة إنتصارًا تاريخّيًا أنهى خ      

دولة اإلرهاب والتطرف في الموصل، فقد استعادت تلك القوات 
وبمساعدة بتضحيات كبيرة وجسيمة الموصل  مدينةالباسلة 

كما تم تحرير مدينة تلعفر،  الدول الصديقة في التحالف الدولي،
وتعمل القوات المسلحة العراقية بمختلف صنوفها على إنهاء 

ُدن األخرى كالحويجة. وال يسعني الُبَؤِر اإلرهابية في بعض المُ 
ي،  الُمضح اليوم إال أن أبارك لقواتنا المسلحة، وشعبنا األبي
ر الذين ناصروا العراق، ودعموا  ولجميع شرفاء العالم الُمتحض
قواته البطلة في حربه ضّد عصابات داعش اإلرهابية هذا 

 ة سالمعلى  للحفاظمع حرص شديد النصر العظيم، الذي تم
 ة، واحترام تاّم  ينالمدنيون ُدُروعًا بشريالذين يتخذهم اإلرهابي

  أراضيه.وحرمة  ته،سيادلوحدة العراق، و 
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  السيد الرئيس
 ُتشكلا بعد الحرب رحلة مم ن أة نا التجارب التاريخي رُ خبِ تُ   

 ي يًا تحدإها، الحرب ذاتِ كبيرًا يفوق تحد ن نعمل أب علينا ذ يتوج
بعد تحرير المدن وٕاعادة األمل  ،والبناء ،إعادة االستقرار على

 ،والعمران ،نسانستوى اإلبتضحيات جسيمة على مُ  العراقية
لى إالعقود الثالثة األخيرة، إضافة في والبيئة التي تدهورت كثيرًا 

 آبار  قِ رْ حَ ِعْبَر الذي مارسته عصابات داعش  اإلرهاب البيئي
 ةغراق األراضي الزراعي إ و  ،الصغيرةود دُ وتدمير السُ  ،النفط

 . وتخريب اآلثار والتراث العراقي العريق
اليوم يقف العراق على أعتاب مرحلة جديدة في حربه      

لمواجهة التحديات التي ة عصابات داعش اإلرهابي  العادلة ضدّ 
 تفرضها مرحلة ما بعد داعش، والسي نتيجة  منها؛ة ما المالي

عملت حكومة بالدي على  وقد ؛ةلنفط العالمي انخفاض أسعار ا
 ة على مُ وضع رؤية شاملة مبني داتحد،  ات ذات طبيعة وأولوي

 ةاجتماعي،  ةواقتصادي،  ة تصُ وأمني ن واطِ في خدمة المُ  ب
 العراقي ص تلك الرؤية بالنقاط اآلتية: ، وتتلخ  
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ة، وتمكين ي والخدمات األساس ،واالستقرار ،منإعادة األ ًال:أوّ 
عمار ما إ و  ،كتهم في بناءشارَ ومُ  ،لى ديارهمإالنازحين من العودة 

 والمقاتلين  ،والجرحى ،رته داعش، ورعاية عوائل الشهداءدم
 فاعًا عن الوطن، وكذلك المُ دِ  أرواحهموا بالذين ضح ن و ر تضر

وثقافة  ،فات داعشخل ع لمحو مُ جتمَ من اإلرهاب، وتأهيل المُ 
جل تحقيق أمن  ؛ةود الوطني هُ الجُ  لكراهية، وتحشيد كل وا ،العنف

 ةهذه األهداف الوطني،  ة.واإلنساني   
مع جميع  والتعايش السلميّ ، االلتزام باحترام اآلخر ثانيًا:

واحترام  ،اً وفكريّ  ،اً ومذهبيّ  ،اً فين دينيّ ختلِ الشركاء في الوطن المُ 
وحماية  ،افرادهمواشاعة روح الثقة والمحبة بين  ،معتقداتهم

وهذا  ؛والمذاهب االقليات، وصيانة دور العبادة لجميع االديان،
  ة. عي جتمَ ساسًا للمصالحة المُ أل مث يُ 
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والمظاهر الشاذة التي كانت  ،عدم السماح بعودة الحاالت ثالثًا:
ن، دُ سائدة في العراق في مرحلة ما قبل سيطرة داعش على المُ 

 والقوميّ  والتخندق الطائفيّ  ،وتروالت ،وهي حالة التحريض
وهذا ما ساهم في  ؛البغيض على حساب المصالح العليا للبالد

وعليه  ؛ن والمحافظاتدُ تمكين داعش من السيطرة على المُ 
على  ويحث  ،س روح المواطنةكر يجب االلتزام بالخطاب الذي يُ 

أو  ،ةرهابي الوحدة والتعاون، وعدم السماح لعصابات داعش اإل
 وتوفير الغطاء  ،خر بالعودة من جديدآ جراميّ إ تنظيم إرهابيّ  أي

 و مُ و السماح بنُ أ ،ت السيطرة عليهايدَ ن التي اسُتعِ دُ له في المُ 
 ة جديدة. خاليا إرهابي  

ة على المصالح مبني السن الجوار ة إقامة عالقات حُ يـ أهم  رابعًا:
قرارنا وفق و  ،ةا الوطني ، والعمل بإرادتندولكافة الكة مع شترَ المُ 

 ستقِ المُ  العراقي ألي ارادة اجنبية. رادتناإ اخضاع، وعدم ل  
وٕالغاء  ،لدولةاالجهزة االمنية لحصر السالح بيد  خامسًا:

حكام القضاء وسيادة أ، واحترام حة بشكل نهائي سل المظاهر المُ 
  ع. جتمَ القانون في جميع مفاصل الدولة والمُ 
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بة حارَ وبتعاون الجميع بمُ  ،وعزيمة ،قوة مرار بكل االست سادسًا: 
 ،ه أكبر حاضنة لإلرهابألن  ؛وصوره ،شكالهأالفساد بجميع 

  والجريمة. 
 ،ةالت السياسي ودوائر الدولة عن التدخ  ،ساتؤس بعاد مُ إ سابعًا:

والوظائف  ،ةوعدم االستئثار بمواقع المسؤولي  ،صةحاصَ والمُ 
 واالعتماد على  ،وتكافؤ الفرص ،قيق العدالةجل تحأمن  ؛ةالعام

 ،ةصة القادرة على العمل باستقاللي تخص والمُ  ،ةوءالعناصر الكف
 ة.  ومهني  

  
ة ذات ل ستقِ ومُ  ،دةوح ة واحدة مُ العراق دولة اتحادي  ن إ      

شارك في  فدراليّ  سيادة كاملة تقوم على دستور ديمقراطيّ 
ِعْبَر  2005في عام  الشعب العراقي  ناتكو اعتماده جميع مُ 

، وهو يقوم على االحترام وديمقراطيّ  ،وشفاف ،استفتاء شعبيّ 
ة، نات العراقي كو وااللتزامات المتساوية لجميع المُ  ،الكامل للحقوق

  .....نةواطَ المُ  مِ يَ وتعزيز قِ 
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 يّ والتمثيل السياس ة،ة الديمقراطي ة السياسي العملي في كة شارَ والمُ 
والهيئات  ،والوزارات ،للجميع في الرئاسات الثالث الفعليّ 

 ،ةسة حقوقه الدستوري مارَ ة على نحو يضمن للجميع مُ ل ستقِ المُ 
 والقانوني ؤُ عة شُ تابَ ومُ  ،ةة الفعلي ةونه السياسي،  ةواالقتصادي، 

 ةواالجتماعي،  ةوالثقافي،  ليه أنظمة إوهو ما تفتقُر  ؛ةواللغوي
. إن الحكومة العراقية اً ًا ودينيّ يّ رقِ عة عِ تنو ديد من الدول المُ الع

كانت والتزال تسعى الى الحوار البناء لتسوية القضايا العالقة 
بين الحكومة االتحادية وحكومة إقليم كوردستان العراق وبدون 

القبول بالقرارات الالدستورية  شروط ُمسبقٍة؛ وال يمكن بأي حال
والتفريط بوحدة العراق  إقليم كردستان العراق ةحكومل بَ من قِ 

من  ت مجلس النواب العراقي قد صو المضمونة دستوريًا؛ و
وشعبًا، على رفض  ارضاً منطلق حرصه على وحدة العراق 

التي تحفظ وحدة االستفتاء وٕالزام حكومة العراق بإتخاذ التدابير 
  .....لبدء بحوار جاد لمعالجة المسائل العالقةالعراق وا
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وطالبت الحكومة العراقية بحكم مسؤوليتها المحكمة االتحادية 
 إجراؤهع زمَ المُ عملية االستفتاء  يرفضالعليا بإصدار امر والئي 

ل شك ، والذي يُ 25/9/2017في إقليم كردستان العراق في 
ق يتعل  ماما في، والسي وخرقًا للدستور العراقي  ،فًة كبيرةً خالَ مُ 

 ،اتد القومي ع عليها التي تمتاز بتعد تنازَ المُ  بوضع المناطق
، والتي قد ُتؤدي إلى نزاعات داخلية، والديانات ،والمذاهب
  .وٕاقليمية
االنتخابات إلجراء ة بلقمالسنة اليتطلع العراق في       

 التشريعي التي ستجري ة ة البرلماني ل من عام في الربع األو
ين لة لجميع العراقي مث ة المُ ت القوى السياسي استعدادا ن إ ، و 2018

 إ ، و قد بدأت تلوح في األفق السياسي النجاح في هذه  ن
 االنتخابات سينقل النظام السياسي  العراقي  الديمقراطي  والتعد دي 

 االستقرار  تكريسلى إللسلطة  القائم على التداول السلمي
 ثقافبه من متاز بما ي السياسي ستدامة تجعل ة مُ ة ديمقراطي
  .....األزمات إزاءنًا حص العراق مُ 
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ه نحو والتوج  ،وض االقتصادي هُ والنُ  ،االستقرارلديه ز عز تُ كما 
  . 2030ستدامة تحقيق أهداف التنمية المُ 

العراق  ن إستوى عالقة العراق باألمم المتحدة فوعلى مُ        
على ها ة فيالجهات المعني و  ،يعمل مع األطراف ذات العالقة

ص من جل التخل أتسوية القضايا العالقة في مجلس األمن من 
أعباء االلتزامات التي ورثها العراق من النظام البائد، والتي 

 نجحت الحكومة العراقي مع  شيئًا فشيئًا،ص منها ة في التخل
 ستعادة لى اإوًال صُ ة وُ الحفاظ على الوفاء بتلك االلتزامات الدولي

 العراق لمكانته الدولي مجلس ؤها قبل اعتماد قرار ة التي كان يتبو
، فقد حرص العراق على احترام 1990لعام  661من األ

 من ذات الصلة والتعامل مع قرارات مجلس األ ،ةالشرعية الدولي
 ،ةالكويت الشقيق بأعلى قدر من المسؤولي ما بينه وبين و  هب

العراق الترتيبات الالزمة؛ تنفيذًا لقرار مجلس قد وقع و ، واالحترام
مامنا أمازالت الخاّص بالنفط مقابل الغذاء، و  1958األمن 

والتفاوض جاٍر على قدم وساق  الشقيقة، تعويضات دولة الكويت
  ين.شقائنا الكويتي أنهائها مع إل
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 يريخاته القرار  21/9/2017عتمد مجلس األمن في يوم ا      
ي رهابي إة لمحاكمة ل جمع األدلة الجنائي في مجا )2379(

دولة  ي أو في أ ،داعش عن جرائمهم التي ارتكبوها في العراق
ك شترَ المُ  دة الفريق التحقيقيّ ساعَ أخرى إذا طلبت تلك الدولة مُ 

 ومُ  ،قضاةً  الذي سيضم قينحق،  وخبراء جنائي يعملون  ينين عراقي
وخزن  ،وحفظ ،جل جمعأمن  ؛ينخبراء دولي  مع جنبًا الى جنب

في  شعبنا العزيزتلك األدلة في العراق، وهو تعبير عن رغبة 
 جرائمهم  بسببلى العدالة إة لجلب داعش إنجاح الحملة العالمي

والجرائم  ،وجرائم الحرب ،ةما اإلبادة الجماعي والسي  ،في العراق
ٍة تدور أساسي  على دعائم َي القرار الحاليّ ة، وقد ُبنِ اإلنساني  ضدّ 

واختصاصه  ،في إطار واضح هو احترام كامل لسيادة العراق
ة عن جرائم في مجال جمع األدلة الجنائي  والقضائيّ  القانونيّ 
، وندعو الدول األعضاء إلى تمويل نشاطات الفريق داعش

  .التحقيقّي وتزويده بالمعدات أو الخدمات لنجاح عمله
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دة الدول ساعَ ب العراق من على منبركم هذا مُ طالِ ويُ     
في ة لألغراض السلمي  ل نوويّ فاعِ في بناء مُ النووية الصديقة 
 ،ةلى التكنولوجيا النووي إول صُ لى حقه في الوُ إستنادًا العراق؛ إ

ف القطاعات ذات الصلة بتلك التكنولوجيا وفق ختلِ والنهوض بمُ 
 األسس القانوني الدول في ة لحق  ة االستخدامات السلمي

ة، نتشار األسلحة النووي إدة عدم عاهَ مُ  المنصوص عليها في
حقوق غير القابلة لى الإشارت أة الرابعة التي الماد  ةٍ خاص ب

 نماء بحثإف لجميع الدول األطراف في المعاهدة في للتصر، 
 دون أي من ة ة لألغراض السلمي واستخدام الطاقة النووي  ،نتاجإ و 

 ما بالنسبة للدول النامية.تمييز، والسي  
  

  السيد الرئيس...

 ،ياتطبيعة التحد  ن أدًا حكومة بالدي جي  كُ درِ تُ       
ر في دول العالم والتطو  ،واالستقرار ،منواأل ،والتهديدات للسالم

  ...والحضارات ،ف الثقافاتختلِ ود حوار أصيل بين مُ جُ تستلزم وُ 
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د ؤك ة تُ بها العديد من المناطق الجغرافي  التي تمر حداث األ ن إذ إ
لى جدول إوالدفع بها  ،لى تعزيز ثقافة السالمإعلى الحاجة 

عضاء الدول األ اتفقتن أبعد ُخُصوصًا مم المتحدة، أعمال األ
ستدامة حول ) من أهداف التنمية المُ 16على الهدف (

  والشاملة.   ،مةسالِ عات المُ جتمَ المُ 
عات جتمَ وبين أفراد المُ  ،وبعُ بين الشُ  التعايش السلمي  ن إ       
ز التسامح بوصفه عز دون نظرة تُ من دراكه إن مكِ يُ  ذاتها ال

رة، ولتقوية الروابط عاصِ عات المُ جتمَ طريقًا مضمونًا لتأسيس المُ 
 ثراء الجانب اإلإ و  ،ةاالجتماعي فراد أفي العالقات بين  نساني

  ع. جتمَ المُ 
 أال شك فيه ا مم أفضل الطرق لضمان السالم الدائم ن، 

وضمان الفرص  ،ستدامةوالتسامح هو تعزيز التنمية المُ 
ة عتماد العدالة في توزيع الثروات الوطني إ تساوية للجميع، و المُ 

 و أ ،قِ رْ و العِ أ ،النظر عن الجنس بشكل يشمل الجميع بغض
  .....دعتقَ و المُ أ ،الدين
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يه القيادات ؤد الدور الذي تُ  رَ نكِ ن نُ أ -حال بأي -ن مكِ وال يُ 
 ةالديني،  إذ إشاعة ثقافة السالم في دولنا، إ ية فواالجتماعي ن 

  .االنسانيوالتعايش  ،لى السالمإالديانات المختلفة تدعو 
        ألى إشير ن نُ أ وهنا، نود ن  تبن ة التي ي المناهج التربوي
ة والفتاوى التكفيري  ،ونشر المفاهيم ،نسانلى تكفير اإلإتدعو 

 مواقع التواصل االجتماعيّ و عالم، وسائل اإلِعْبَر الخاطئة 
فة تطر ة المُ لوجي يو يدواآل ،ةلى ظهور االنحرافات الفكري إي ؤد تُ 

شكاله وسيلًة لفرض أو  هِ رِ وَ ف صُ ختلِ رهاب بمُ التي تتخذ اإل
لى خطر إين من الدوليّ األض السلم و عر فة التي تُ تخل فكارها المُ أ

 ب وجِ وهو ما يُ  ؛ضرار فادحةإلى إة كبير، والحضارة البشري
والجهات الفاعلة األخرى إليصال  ،علينا العمل مع اليونسكو

ستغناء عنها من ن اإلمكِ التربية السليمة ال يُ  ن أ :رسالة مفادها
  واإلرهاب. ،فونبذ التطر  ،التسامح مِ يَ أجل نشر قِ 
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لى إوسعيها  ،ةللحكومة العراقي  منيّ قترن الجهد األإوقد         
ي مشروع المصالحة تبنّ بمن والسالم في البالد حالل األإ

 الوطني بناء أم بين كيد التالحُ أجل تأماده من عتا ة الذي تم
 الشعب العراقي جواء أشاعة إ و  ،ة، وترسيخ قواعد الوحدة الوطني

روح  ق، وتعمينات الشعب العراقي كو مُ واالنسجام بين  ،ةب حَ المَ 
ين في العراقي  ة للعراق التي يتساوى عندها كل صَ خلِ نة المُ واطَ المُ 
جل بناء أمن  ؛تمييز بينهم ي أوواجباتهم من دون  ،قوقهمحُ 

تهيئة كافة و  ،ياتهة التحد واجَ لمُ وتجذير الحالة الوطنية الواسعة 
  رفاهية شعبه.و  ،ة بناء العراقعملي مستلزمات 

  
بسبب تنامي  ؛وح كبيرةزُ تشهد منطقتنا موجات نُ        

ة نساني وضاع اإللى تفاقم األإى ا أد مم  ؛زمات والصراعاتاأل
على ستضيفة الدول المُ  قدرةوعدم  ،بصورة حرجة للنازحين

  ....تقديم المساعدة المطلوبة في هذا المجال
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 زيادةبسبب  ؛كثر تعقيداً أ بعاداً أزمة خذت هذه األأوفي العراق 
 تسيطر  التيمناطق الين الذين هربوا من النازحين العراقي  عدد

 ل ثقالً شك مر الذي يُ األ ة؛داعش اإلرهابيّ  عصاباتعليها 
 ؛ةزمة مالي أعاني من الشعب العراقي الذي يعلى كاهل  اً إضافيّ 

د نفقات الحرب على وتصاعُ  ،اء انخفاض أسعار النفطر ج
ود هُ ضرورة تكثيف الجُ على د ؤك نُ من هذا الواقع و  اإلرهاب.

 أمن  ؛ةالدولي وتخصيص  ،مةتفاقِ لة النازحين المُ شكِ مُ  جل حل
  النازحين في العراق. ةعاناموال الالزمة للتخفيف من مُ األ
     

 ستمِ مُ  وداً هُ ة جُ تبذل الحكومة العراقي ة في تعزيز عالقاتها مع ر
 والدول المجاورة ،ة الشقيقةالدول العربي،  بالذكر المملكة  ونخص

 العربي وٕايران. ،وتركيا وسوريا، ،واألردن ،والكويت ،ةة السعودي  

والشامل هو الخيار  ،السالم العادل ن أعلى  داً جد د مُ ؤك نُ       
 أو ، األمثل الستراتيجي ن  شاملة ال بد ان تكون ة السالم عملي
  ....غير مجتزأة
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بواسطة ال إن يتحقق أن مكِ سالم في المنطقة ال يُ ال ن أو 
ة والعربي  ،ةالكامل من األراضي الفلسطيني  االنسحاب اإلسرائيليّ 

ة وعاصمتها القدس ل ستقِ مُ الة فلسطيني الدولة الوٕاقامة  ،ةحتل المُ 
  . 1967رابع من حزيران الود دُ على حُ  بناءً  ؛ةالشرقيّ 

وال  ،ةتنا المركزي ـوماتزال قضي  ،انتة كة الفلسطيني القضي  ن إ
 هداً خر العراق جُ يد  جل نيل أمن  ؛في دعم الشعب الفلسطيني

دين نُ كما  .ةل ستقِ ة مُ دولة فلسطيني في اقامة  حقوقه المشروعة
 لى تقويض حل إي ؤد وتُ  ،ف القانون الدولي خالِ السياسات التي تُ 

  لدولة فلسطين.  يلي وترسيخ االحتالل اإلسرائ ،الدولتين
   

العراق واضح موقف  ن إف ةالوضع في سوري وفيما يخّص       
ل ي يتمثّ ذال 2011زمة في ولى لألمنذ اندالع الشرارة األ

تبنى وي ،العسكري  من الحل  بدالً  السياسي  لى الحل إبالدعوة 
 ؤُ ل في الشُ العراق سياسة عدم التدخ ىة للدول األخر ون الداخلي، 

  ....واالبتعاد عن سياسة المحاور
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لدماء  حقناً  ؛اً زمة سلميّ األ ود الرامية لحل هُ ويدعم العراق الجُ 
 وسالمة أراضيه ،والحفاظ على وحدة ،الشقيق الشعب السوري. 

يدعم العراق الحل السياسي في تسوية كافة المشاكل كما 
  يبيا.والخالفات في منطقة الشرق االوسط والسيما في اليمن ول

إن حملة اإلبادة الجماعية التي تتعرض لها أقلية الروهينغا      
في إقليم راخين في ماينمار التي تقوم بها القوات البورمية 

، وٕانسانّيًا وصارماً  بصورة ُممنَهجة تتطلب موقفًا دولّيًا ُمنسقاً 
ْت في يتناسب مع ُمستوى االنتهاكات والجرائم الواسعة التي َوَردَ 

تقرير لجنة التحقيق التي كلفها الُمفوض السامي لحقوق 
  اإلنسان.   

كة شارِ جميع الدول المُ لى إوشعبًا الشكر  ،م العراق حكومةً قد يُ 
 في التحالف الدولي،  يمما الواليات المتحدة األوالسي ودول  ،ةركي

 ي خرى من خارج التحالف الدولوالدول األ ،بيّ و االتحاد األور 
 يها لإلرهابلتصد،  ةومساندتها العسكري،  ة للقوات واللوجستي
 األمني راضي وحرمة األ ،طار احترام سيادةإة في ة العراقي
 ة، والتنسيق مع القوات األالعراقي ة.مني   
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تزداد الحاجة لدعم المجتمع الدولي ومشاركته بإعادة إعمار 
أسرع وقت ممكن، كما أن المناطق المحررة وٕاعادة الحياة لها وب

المحافظات العراقية األخرى، ونتيجة للحرب على اإلرهاب 
ومشاركة ابنائها في عمليات التحرير، قد تعطلت فيها مشاريع 

ن شمولها بحملة البناء واإلعمار. البناء وفرص التنمية وال بد م
وانتشرت فيها ظواهر التّيُتم لألطفال والترُمل للزوجات والُثكل 

  ء واالمهات.لالبا
ونتطلع الى مشاركة فعالة للمجتمع الدولي في مؤتمر 
المانحين في مطلع العام القادم الذي سيعقد في دولة الكويت 
الشقيقة، ونقدر جهودها الصادقة في مساعدة العراق والتخفيف 

  من أزمة النازحين.
  
  

رة من حر عات المُ جتمَ بتخليص المُ  - يضاً أ-ون هتم نا مُ ن إ      
قصاء التي نشرها داعش بين اإلو  ،والكراهية ،ثقافة القتل

  ....والكبار ،والشباب ،والنساء ،طفالاأل
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ع جتمَ لى تعاون المُ إونحتاج  ،ثارها الخطيرةآزالة إونعمل على 
 إذ ان ذلك يستلزم  في توفير الخدمات في هذا المجال الدولي

  الدوليين.بالضرورة الدعم المالي واإلستشاري من قبل الشركاء 

لى االستثمار في إد الدعوة لشركات الدول الصديقة جد نُ و 
 والنقل ،والسكن ،والطاقة ،ةالمجاالت االقتصادي،  والص ةح، 

ضافة إ ،صالحة للعملفي بيئة واالتصاالت،  ،وبناء المدارس
 ،للشركات عةً شج ومُ  ،مةً الئِ مُ  تشريعيةً  وبيئةً  ،لى توفيرنا قوانينإ

  .ينوالُمستثِمر 

  

تقدير  مام هذا المحفل العالمي أل ن أسج أوال يفوتني          
 ف ختلِ ة بمُ العراق حكومًة وشعبًا لتضحيات القوات العراقي

مها في ل تقد واصِ ياتها التي تُ سم ومُ  ،وتشكيالتها ،وفهانُ صُ 
  ....رهابيّ داعش اإل جبهات القتال ضدّ 
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حافظات الجنوب لكن صحيح ان داعش االرهابي لم يمتد الى م
انسان الجنوب بكامل حجمه امتد الى ميادين المواجهة في كل 
من محافظات الموصل واالنبار وصالح الدين وسالت دماء 
ابناء البصرة والناصرية والعمارة وكربالء والنجف والحلة 

 ،والسماوة والديوانية والكوت واربيل وكركوك والسيلمانية ودهوك
استشهادية صبغوا بها ارض  ون كلهم ملحمةً العراقي لَ وبذلك سجً 

ي التضحيات الغالية التي وأحي العراق كلها بدمائهم الطاهرة، 
 قد أالشجاع، و  مها الشعب العراقي من  رواح الشهداءأي حي

الجيش والشرطة والحشد الشعبي والبيشمركة وقوات مكافحة 
  االرهاب. 
         واالستقرار ،سالملى عهد جديد من الإع معكم نتطل، 

 ،وبناعُ وشُ  ،لجميع دولنا والرخاء االقتصاديّ  ،والتعايش اآلمن
من االرهاب  خالٍ  وعالمٍ  لى تعاون وثيق في جميع المجاالتإ و 

  والفساد والفقر.
  

  وبركاته.والسالم عليكم ورحمة اهللا 


