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رئييييييييا نواييييييييا النييييييييلاا يفيييييييريطا الييييييييي ئ ط نيييييييي ا الفييييييي ر الطري نييييييييي (.ص(..) 5نلقيييييييي
نواا النلاا)
رئيا نواا النلاا يفريطا ف ير ونهلري رركي (.ص(..) 6نلق نواا النلاا)
الكعطيييييييين يارييييييييين نمييييييييير بييييييييني لي كييييييييد د نييييييييي لك يييييييي النطيييييييي درا ال يرييييييييي لال دنييييييييي
لاإلنف ني (.ص(..) 6نلق نواا النلاا)
د .طبيييييييير الئيييييييداد ن ئيييييييا رئييييييييا نوايييييييا النيييييييلاا يرييييييير ا و نطييييييي نييييييين ورن ييييييي الاوييييييي ن
الني طييييييي لي كييييييد ايييييي رنييييييي الرميييييي ن يييييين ربييييييري اليييييييلانين(.ص(..) 7نلقيييييي نواييييييا
النلاا)
اييييي ونيييييي بيييييك ا
د .طبيييييير الئيييييداد ي كيييييد اييييي نيييييا ن ففييييي الدللييييي نييييين ويييييا الي ييييي
الرنييز د النر (.ص(.) 7نلق نواا النلاا)
الن ئيييييييا رانييييييين الفيييييييكينن :رئ فييييييي اليييييييلزرا رعيييييييي اي نهييييييي اال يييييييير (.ص (..)8الفيييييييلنري
نيلز)
الن ئييييييييا رزا نئيييييييييطا :ئييييييييددن افييييييييرئي قن االنر يييييييي طن لنطعييييييييد ال يييييييي نعين(.ص(..) 8طغييييييييداد
اليل )
الن ئيييييييا افيييييييعد النربيييييييدب :طيييييييد النهيييييييدب افرفيييييييا طبيييييييكا ك نيييييييا لا ييييييير لفييييييي ئرلن(.ص9
)(..طغداد اليل )
الن ئا ك ظ المي دب "يه و " النع ر  ..رذا رد ه !(.ص(.) 9طغداد اليل )
الطنييييييي نعايييييييي اييييييي انفيييييييئ ا الئكيييييييي نييييييين االمييييييي  :اييييييييك طنراوعييييييي ان فيييييييك (.ص9
)(..لك ل النعالن )
الن ئييييييا نئنييييييد الفييييييلدانن :انويييييي ز نفييييييلد قيييييي نلن نع لويييييي ازنيييييي الفييييييكن(.ص(..) 10لك ليييييي
النعالن )
الن ئييييييييييا يييييييييي ل الزييييييييييي دب  :نيييييييييي طعييييييييييس الكرييييييييييا رفييييييييييطا رقايييييييييي ئفيييييييييي نربييييييييييئن
اللزارا (.ص(..) 10الفلنري نيلز)
الن ئيييييا فييييي رييييي دب :ييييي إل ييييي  7ن ييييييين دلنييييي لزرا ييييي الئن ييييي لالبيييييعير ط لننييييي
المئرالي (.ص (..)11لك ل النعالن )
الن ئطييييييي بيييييييين الرنينييييييين :فييييييي ئرلن يعريييييييز افيييييييرولاا ننييييييي ريئييييييي اإل ييييييي لاالرمييييييي ال
ف د(.ص(..) 11نلازين نيلز)
للولد نا
الن ئيييييا ويييييلاد الفييييي دب :يييييد الريييييزا الئكلنييييي ططرن نوهييييي لرعهيييييداره ييييييد ا الطايييييد ييييين ن ييييي
نظا (.ص(..) 12الفلنري نيلز)
الن ئييييييييا ئفييييييييين العييييييييي طن :ا را يييييييي االلرا لا اييييييييا النييييييييلاا يعناييييييييلن نع ر يييييييي (.ص12
)(..لك ل النعالن )
الن ئيييييييا طييييييي ا اييييييييلب :نلق نييييييي نييييييي زاا ث طرييييييي نييييييين رربيييييييي ال يييييييي س لادا ايييييييي (.ص13
)(..لك ل النعالن )
الن ئطيييييييي نيثيييييييي الئ نييييييييدب :العييييييييرا نوطيييييييير ايييييييي لعييييييييا دلر اللفيييييييي طييييييييين هييييييييران
للابن ن(.ص(..) 13لك ل النعالن )
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• الن ئطييييييي لئيييييييد الونياييييييين :االرانيييييييا يعبييييييين ل يييييييع ن فييييييي لي لنئزنييييييي ييييييين اليييييييط د(.ص14
)(..ال را نيلز)
• الن ئيييييا يئيييييي النئنيييييدب :يييييد ئفييييي نايييييي اللكييييي ال فييييييئر طيييييد النهيييييدب لييييييد ا الدللييييي
طئ ل باا ر (.ص(..) 14الفلنري نيلز)
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العرا يفر ني د النف دا الن لي لافا ال اف يني (.ص(.) 15النعالن )
نئييييي ظ طغيييييداد :الن ليييييي رلا ييييي اييييي ميييييري اويييييلر النئ يييييرين ط لنوييييي ن لنيييييديريرن الكييييير
الث ني لالث لث (.ص(..) 15لك ل االنط العراقي )
الئكييييييي ي لييييييا ط رييييييي ر رئيييييييا طييييييديا لرئيييييي لي اإلميييييي لاإل نيييييي ر(.ص (..)16الفييييييلنري
نيلز)
الميييييييدر ي اييييييي البيييييييعا العراقييييييين اييييييي نييييييي يئيييييييد ايييييييي الكيييييييلاليا الفي فيييييييي (.ص16
)(..الفلنري نيلز)
رئيييييييا كقاييييييي كردفيييييير ن :نيوير يييييي ن طيييييي رزانن :طييييييد ن نرئايييييي وديييييييد نيييييي طغييييييداد لنئيييييي لال
ودي إلنه النب كا(.ص (..)17ال را نيلز)
كرايييييي دلليييييي الييييييي نلن الني طييييييي روييييييدد نلق هيييييي نيييييين اإلفييييييرا يييييين افييييييركن ا الك طينيييييي (.ص17
)(..ال را نيلز)
النوايييييييا االيزييييييييدب يلويييييييي رفييييييي ل الييييييي نفيييييييرلر طييييييي رزانن ط ميييييييلص(.ص (..)18طغيييييييداد
اليل )
ا ريييييييييي ر ط طيييييييييا مييييييييين لافيييييييييي ئ العرطيييييييييي لاعييييييييي (.2021ص(..) 18لك لييييييييي االنطييييييييي
العراقي )
ارييييييي لن النلميييييييا يلوهيييييييلن رفييييييي ل الييييييي النروييييييي الفيفييييييير نن..ن ذا قييييييي للا يهييييييي ؟(.ص19
) (..نلازين نيلز)

•
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• ق ئييييييد ناييييييي
)(..النعالن )
• دي ل رعان ربديد اإلورا ا األنني ن نن ذر الئدلدي (.ص(..) 20طغداد اليل )
• ط  2000ئط ن در طئلز بر ن ن ذب ق ر(.ص(..) 21ال را نيلز)
طغييييييداد ييييييييرر ائرويييييي ز وايييييي

•
•
•

فييييييكري ا رييييييد

ايييييي فييييييي ر ندنييييييي (.ص20

ئناييييييي طنيييييي  160ندرفيييييي لر ريييييييا 600

نئ ظيييييي طغييييييداد رعايييييين ان يييييي
) (..الفلنري نيلز)
الننروييييييي الن يييييييي روهيييييييز ال يييييييل الوليييييييي العراقيييييييي طييييييي  18ناييييييييلن لرييييييير نييييييين لقيييييييلد
ال ئرا (ص (..) 22ال را نيلز)
كردفر ن رنن رمدير الطيس كل ط قن نئ ظ العرا (.ص (..) 23طغداد اليل )
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• ن ئييييييييا فييييييييلرب يرئييييييييد
)(..رلفي اليل )
• "الميييييييئ يين العيييييييرا" يفييييييي رنكر نبييييييي رك ك
)(..لك ل االن لا)
يييييييين ن ويييييييي

•
•

فييييييييكري ال يرلقعهيييييييي ئييييييييد يييييييين كدلييييييييا(.ص24
نييييييييين كفيييييييرائيايين طنييييييي رنر النن نييييييي (.ص24

ل ايييييييل اييييييي

اليييييييرئيا ردل ييييييي ن يهنييييييي كنييييييي
) (..لك ل االن لا)
طلنطييييييييل :رنييييييي ي كنك نيييييييي ئييييييييييي الفيييييييرئن ي النئ دثييييييي
)(..رلفي اليل )
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يييييييلز طرئ فييييييي طاديييييييي كفييييييي نطلا(.ص26
نييييييي كلريييييييي البييييييين لي (.ص27
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رئيا نواا النلاا يفريطا الي ئ ط ن ا الف ر الطري ني
نلقيييييي نواييييييا النييييييلاا /افييييييريطا رئيييييييا نواييييييا النييييييلاا نئنييييييد الئاطلفيييييين :اليييييييل األئييييييد :الييييييي ئ
ط ن ا الف ر الطري ني الفيد ولن ر كن لالل د النرا لي.
لويييييير يييييي ا الاييييييي نن قبيييييي ناييييييي ككنيييييي ا الك طينيييييي الل زارييييييي  :ل ييييييرلر العنييييييا الويييييي د لرن يييييييذ
الطرن نج الئكلنن لرئفين ال دن لانلا نين.
كنيييييي طئيييييي الاييييييي رنييييييي نع لويييييي فييييييط ا ظهييييييلر الرنظينيييييي النر ر يييييي  :لكنهيييييي ناييييييي النيييييي زئين
فيييييييكن ر  :لرييييييل ير الطنيييييي الرئريييييييي
طركثيييييييي وهييييييلد العنيييييييا إل يييييي د العلائييييييا الن زئييييييي كليييييي ننيييييي
النئرر .
ال زن لرثطي االفريرار ن النن
لر يييييير الاييييييي كليييييي ر ييييييلرا الل يييييي اإلقاينيييييين :لالر كيييييييد ايييييي
الرمعيد :لالئ ظ ا افريرار النن ي .
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رئيا نواا النلاا يفريطا ف ير ونهلري رركي
نلقيييييي نواييييييا النييييييلاا /افييييييريطا رئيييييييا نواييييييا النييييييلاا نئنييييييد الئاطلفيييييين :اليييييييل األئييييييد :فيييييي ير
الونهلري الرركي لد العرا الفيد ر يادز.
لنييييي ق الايييييي الع قييييي الثن ئيييييي طيييييين الطايييييدين :لفيييييطا رعزييييييز ييييي الرعييييي لن ييييين النوييييي ال ك ييييي
لطن ي نن رئيي النم ل النبررك لابعطين الو رين.
لر يييييير الاييييييي كليييييي ناييييييي ككنيييييي ا الك طينيييييي اللزارييييييي  :ل رنييييييي نر طعيييييي رن يييييييذ الطرنيييييي نج الئكييييييلنن
لر طييي نن ا راطي ائري و النلا نين.
كنيييييي طئيييييي الاييييييي ناييييييي الرعيييييي لن يييييين نويييييي ا نك ئيييييي اإلرريييييي ا :لالر كيييييييد ايييييي ائرييييييرا الفييييييي د
النرط دليييييي  :ل ييييييد الفيييييين ألب ن ميييييير رويييييي يييييين الييييييي نلن ط فيييييير دا را يييييين ب طاييييييد ييييييد طاييييييد
ر لز ز نني لافريرار .

الكعطن يارين نمير بني لي كد د ني لك
لال دني لاإلنف ني

النط درا ال يري

نلقييييي نوايييييا النيييييلاا /افيييييريطا الفييييييد ئفييييين كيييييري الكعطييييين الن ئيييييا األلا ليييييرئيا نوايييييا النيييييلاا :
ن نكرطي اليل االئد  23ئزيران  2019ال ن ن العراقن الفيد نمير بني.
لاكيييييييد الكعطييييييين د نيييييييي لك ييييييي النطييييييي درا لال ع ليييييييي ال يريييييييي لال دنيييييييي لاإلنفييييييي ني فيييييييين الرييييييين
ررعايييي طرعنيييييي طرورطييييي نبيييييرل ” ليييي طغيييييداد ” ييييين نيييييل الع مييييين طعييييد نو ئهييييي ييييين ر يييييلير يييييد
فيييييي ئ يييييين طغييييييداد  :نثننيييييي دلر اال ” بييييييني ” ل ييييييير نيييييين ال نيييييي نين لاألدطيييييي لالبييييييعرا الييييييذين
اررنييييلا ط لي يييي ي اإل ثييييي لاإلنفيييي ني ل كيييي نلا فيييي را فيييي ل ييييير نيييين نثييييا العييييرا يييين ال يييي ر
.لطئييييي فيييييي دري نييييي ال نييييي ن ” بيييييني ” فيييييطا رن ييييييذ نيرييييير األ يييييير لالنرنثيييييا طئناييييي ر يييييلير ندينييييي
الميييييدر ”  :نطيييييدي افيييييرعداد الك نيييييا ليييييد اب نبيييييرل نييييين بييييي ني ر رييييييا ل ر يييييلير ونيييييي ننييييي
طغيييييييداد  :ن كيييييييدا يييييييرلر الرنفيييييييي نييييييي الوهييييييي النعن يييييييي لانط بييييييير ييييييين رن ييييييييذ ئناييييييي الر يييييييلير
النذكلر طر ا رن د رائ ننلذوي ل نن نلام لنع يير دللي .
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د .طبير الئداد ن ئا رئيا نواا النلاا يرر ا و نط نن
الاو ن الني طي لي كد ا رني الرم ن ن ربري
ورن
اليلانين
نلقييييي نوايييييا النيييييلاا /رييييير ا اليييييدكرلر طبيييييير الئيييييداد ن ئيييييا رئييييييا نوايييييا النيييييلاا العراقييييين و نطييييي
يييييي الاونيييييي لريييييي افر يييييي
نيييييين اورنيييييي لونيييييي اليييييين لال قيييييي الني طييييييي  :طئ ييييييلر رئيييييييا ل
الكيييييي در النريييييييد يييييين لزار اليييييين لطئيييييي النا يييييي لالنبيييييي كا النرعاييييييي طرلزييييييي الننرلويييييي الن ييييييي
نييييييين الغييييييي ز لالييييييين األطييييييييس لنرا ييييييي ئ وييييييي النئ ظييييييي  :لنع لوييييييي النعلقييييييي لريييييييييي نيييييييا
يييييييرلر لويييييييل البييييييي ي ييييييين نيييييييا دلائييييييير اليييييييلزار
البيييييييرك الننروييييييي  :ل كيييييييد فيييييييي دري اييييييي
لالبرك لااللرزا ط لفي ق االداري لالي نلني ن العنا.
لنيييييين و نييييييا يييييير زار فييييييي دري لونيييييي الهويييييير لالنهوييييييرين الني طييييييي لريييييير ا و نطيييييي نيييييين ورنيييييي
ييييي الاونييييي  :لوييييير ييييي ا االورنييييي نن قبييييي
الاونييييي طئ يييييل ر رئييييييا الاونييييي لالفييييي د النيييييلاا
نفر ي يييييي لنبييييييرل قيييييي نلن ال وئييييييين لاوييييييرا الرعييييييدي ال زنيييييي ايييييي الييييييي نلن طنيييييي ينفييييييو نيييييي
النع ردا لاالر قي الدللي  :لر ردلين وني اآلرا لالن ئظ .
الئيييييييداد ييييييي ا زي رريييييييي الاوييييييي ن الني طيييييييي لنبييييييي ركر ي ييييييين اورن ييييييي الاوييييييي ن :كيييييييد اييييييي رنيييييييي
الرمييييييي ن ييييييين الربيييييييريع لالييييييييلانين لرنفيييييييو نييييييي لاقييييييي ئيييييييي النيييييييلا نين لنر اطييييييي ره اليلنيييييييي
اييييييي ميييييييا
لرييييييييدي ال يييييييدن  :لط النكييييييي ن األفييييييير د نييييييين الييييييييلانين الن يييييييذ لاويييييييرا الرعيييييييدي
الي نلن طدال نن ربري قلانين وديد ير ق طا لارن يذ.

د .طبير الئداد ي كد ا نا ن فف الدلل نن وا الي
ا وني بك ا الرنييز د النر
نلقييييي نوايييييا النيييييلاا /طر يييييي ن ئيييييا رئييييييا نوايييييا النيييييلاا العراقييييين اليييييدكرلر طبيييييير الئيييييداد ييييييد
النعهيييييد العراقييييين لط لرعييييي لن نييييي لزار ال رويييييي الهللنديييييي طييييير فييييي رره ييييين طغيييييداد الييييييل األئيييييد
ييييييد العنييييييي لالر ييييييري :نفيييييي نيييييين وييييييا
 23/6/2019النيييييي رنر العيييييي لرئيييييي نييييييلان ( النفيييييي
الفيييييييي ) :طئ ييييييييلر ييييييييدد نيييييييين الفيييييييي د النييييييييلاا لفيييييييي را الييييييييدلا لننثايييييييين الطعثيييييييي لالهيئيييييييي
الدطالن فييييييي  :يييييي يييييين ئ ييييييلر ننثايييييين ننظنيييييي النورنيييييي النييييييدنن لدلائيييييير رنكييييييين النيييييير يييييين
اللزارا  :لن ب ين ن نو ا ئيل اإلنف ن :لون نن النثي ين لاإل نيين.
الئيييييداد ل ييييي ا كانريييييي ييييين نرافيييييي اال ررييييي الرفييييينن لانييييي رنر :د ييييي الييييي رنيييييي النهيييييلس طلاقييييي
النيييييييير لرلفييييييييي ئويييييييي نبيييييييي ركره يييييييين الئييييييييي االورن ييييييييي لاالقرميييييييي دي لالثي ييييييييي لئريييييييي
الفي فيييييييي  :ن يييييييي فيييييييي دري طييييييي ليلا ” :يويييييييا ن نعنيييييييا لنورهيييييييد كن ففييييييي الدللييييييي نييييييين ويييييييا
اييييييي ونيييييييي بيييييييك ا الرنيييييييييز يييييييد النييييييير  :ل رنيييييييي رعزييييييييز الين ييييييي طئييييييييل اإلنفييييييي ن
الي ييييييي
األف فيييييييي لطكرانييييييي ال يييييييرد”  :ل كيييييييد فيييييييي دري اييييييي د ييييييي نوايييييييا النيييييييلاا ألب طرنييييييي نج رن ييييييييذب
ل ناييييين ييييييد النييييير لينكنهييييي نييييين دا دلررييييي طنييييي يايييييي ليرريييييين طنك نرهييييي ييييين النورنييييي لالئيييييي
الع نييييييي  :ل يييييييرلر االلريييييييزا طييييييي لنلاثي لاالر قيييييييي الدلليييييييي  :لرن ييييييييذ طيييييييرانج رل ليييييييي لرثيييييييييي
النورنييييي طكيييييا ئ ريييييي لر فييييييا لاقييييي ودييييييد لنرئ ييييير يعيييييزز نييييين نك نييييي لدلر النييييير  :ن ئيييييا رئييييييا
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يييييييرلر نلاميييييييا الوهيييييييلد لركييييييي ري ونيييييييي ن ففييييييي الدللييييييي (الربيييييييريعي
النوايييييييا بييييييي ر الييييييي
لالي يييييييي ئي لالرن يذييييييييي ) لنلاوهيييييييي الرئييييييييدي لرويييييييي لز العيطيييييييي لط ميييييييي يييييييين رييييييييذ النرئايييييييي
الئف ف إل د الطن لاإل ن ر لالرنني النفردان .

الن ئا رانن الفكينن :رئ ف اللزرا رعي

اي نه اال ير

الفييييييييلنري نيييييييييلز /ا رطيييييييير الن ئييييييييا يييييييين رئيييييييي لي فيييييييي ئرلن رانيييييييين الفييييييييكينن :االئييييييييد :ان االدا
الئكيييييييلنن نييييييي زاا يييييييعي  :ن روئييييييي ان رئ فييييييي نوايييييييا اليييييييلزرا "رعيييييييي اي نهييييييي اال يييييييير ييييييين
االدا ".
لقيييييي ا الفييييييكينن  :كن "النبيييييي كا الفيييييي طي ن زاليييييي ئ يييييير ئريييييي الائظيييييي لن زاليييييي االنيييييي ا نيييييين
طعيييييس الكريييييا اييييي رئييييييا اليييييلزرا رييييينعكا فييييياط اييييي ادا الئكلنييييي  :مييييي ينييييي يرعاييييي طي يييييي
افييييييركن ا الك طينيييييي اللزارييييييي الريييييين ليييييي رييييييرد االفيييييين النربييييييئ لهيييييي ئريييييي الائظيييييي اليييييي نواييييييا
النييييييلاا" :نطينيييييي ان "النبيييييي كا لالنعلقيييييي ن زاليييييي رييييييرال يييييين نك نهيييييي ايييييي نوييييييد رئيييييييا الييييييلزرا
قييييد ار ييييذ اليييييرار البييييو ط رفيييي ا االفيييين الريييين ييرنيييي طهيييي لال نوييييد طيييين ا اللقيييي الكرييييا قييييد لمييييا
ال رلا ئلا ب مي نئدد لل ررن زا ن افرئي قه ال ن لطه ".

الن ئا رزا نئيطا :ئددن افرئي قن االنر طن لنطعد ال نعين
طغيييييداد الييييييل  /قييييي ا الن ئيييييا ييييين كراييييي طيييييدر الني طيييييي  :رزا نئييييييطا :األئيييييد :كن كراريييييي طرئ فييييي رييييي دب
العيييييي نرب :ئييييييدد افييييييرئي قه االنر يييييي طن طنيييييي ي ييييييص الييييييدرو ال ميييييي لفييييييانري لييييييرئيا نواييييييا
الييييييلزرا يييييي دا طييييييد النهييييييدب لي ريييييي ر الب مييييييي النن فييييييط  :الطعيييييي د ال يييييي نعين طراييييييي النن مييييييا.
لذكييييير رزا نئييييييطا :ييييي ا طرنييييي نج (لوهييييي نظييييير) اليييييذب ييدنيييييي اليييييدكرلر نطييييييا و فييييي اييييي قنييييي
"دواييييي ال ييييي ئي " :كن "كراييييي طيييييدر ر اييييي ييييين افيييييرئي قه االنر ييييي طن :لفيييييانن لعطيييييد النهيييييدب كييييين
ي رييييييي ر الب ميييييييي النن فيييييييط لهييييييي لا لرييييييين ررميييييييي ط لنهنيييييييي لالك ييييييي  :ئرييييييي ال ركيييييييلن نيييييييلردا
لا يييييييي نعين الييييييييذين يررطمييييييييلن ط لنن مييييييييا لالييييييييدرو ال ميييييييي ل يييييييي ي نئيييييييييطا :ن " طييييييييدر ال
ميييييي  :لرييييييذا رييييييل دليييييييا ايييييي ر اينيييييي يييييين
رناييييييي لزيييييييرا لائييييييدا يييييين الئكلنيييييي  :لال درويييييي
افرئي ق رن االنر طي
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الن ئا افعد النربدب :طد النهدب افرفا طبكا ك نا لا ر
لف ئرلن
طغييييييداد اليييييييل  /كييييييد الن ئييييييا يييييين رييييييي ر الئكنيييييي افييييييعد النربييييييدب :االئييييييد  23ئزيييييييران  : 2019ن
رئيييييييا الييييييلزرا يييييي دا طييييييد النهييييييدب افرفييييييا طبييييييكا ك نييييييا لا يييييير لفيييييي ئرلن .لقيييييي ا النربييييييدب
ا افر ري ن طرن نج "في فن االطع د" الذب رطثي قن العهد :كن "طعس كرا
رئييييييي لي اإلمييييييي رنيييييييرد اييييييي الرئييييييي لي" :نطينييييييي ن "النكريييييييا الفي فييييييين لائكنييييييي ار يييييييذ قيييييييرارا
ط ل رل نن اإلم طعد ل الئكي  :لالنع ر ك ن ي را افرراريوي لري ر الئكن ".
ل ييييييي ي :ن"ال ييييييير لفييييييي ئرلن ن رفييييييي نايييييييي ري فييييييي لنئ ممييييييي " :نطينييييييي ن طيييييييد النهيييييييدب
وييييييدا" :نل ييييييئ ان "رئيييييييا الييييييلزرا ال يفيييييير ي
افرفييييييا طبييييييكا ك نييييييا لهنيييييي  :لنلاق ييييييي ييييييع
يييييير (بييييييط ي) دلن االرميييييي ا طفيييييي ئرلن لال يييييير " .ل بيييييي ر النربييييييدب اليييييي ن "انييييييين يييييي نواييييييا
الييييييييلزرا ليييييييييا نفييييييييري لرييييييييل قييييييييي دب طفيييييييي ئرلن :للزرا رئيييييييي لي فيييييييي ئرلن ليفييييييييلا نفييييييييرياين
اي ".لر ط ن "الئكن لن ي ذ اب ئم نن الدرو ال م ".

الن ئا ك ظ المي دب "يه و " النع ر

 ..رذا رد ه !

ييييييييل لونيييييييي النزاريييييييي الطرلن نييييييييي  :كيييييييي ظ المييييييييي دب :األئييييييييد :ن ربييييييييكيا
طغييييييييداد اليييييييييل  /قيييييييي ا
ميييييي  :ئفييييييا رعطييييييير  .لذكيييييير كيييييي ظ
النع ر يييييي ويييييي الطرييييييزاز الئكلنيييييي لالئمييييييلا ايييييي اونييييييدا
المييييييي دب :كن "ق ييييييي ربييييييكيا النع ر يييييي ريييييي رن نيييييين وييييييا ال ييييييغ ايييييي الئكلنيييييي  :طهييييييدي رنرييييييير
مييييييي لئزطيييييييي  ".ل ييييييي ي الميييييييي دب" :ال يلويييييييد رنييييييي ي بييييييي ص يعنيييييييا دا يييييييا الدللييييييي
اونيييييييدا
العراقيييييي  :ليميييييط نع ر ييييي نييييين ويييييا ق يييييي الطنييييي  :طيييييا اييييي العكيييييا :اليييييذر ا كلييييي النع ر ييييي
ي رن نن وا ق ي االطرزاز".

الطن نعاي

ا انفئ ا الئكي نن االم
ان فك

 :ايك طنراوع

لك لييييي النعالنييييي  /د ييييي الن ئيييييا ييييين رئييييي لي الطنييييي ائنيييييد الكنييييي نن :االئيييييد :رئييييي لي االمييييي اليييييل نن
اليييييي ك يييييي د ررريطييييييي ل ييييييعي يييييييا انفييييييئ ا رئيفييييييي الفيييييييد نيييييي ر الئكييييييي ننييييييي :نبيييييييرا اليييييي ان
النميييييير لالئكنيييييي ابييييييركلا نيييييين رهنييييييي فيييييي ئرلن لهنيييييي .لقيييييي ا الكنيييييي نن ان “انفييييييئ ا الئكييييييي نيييييين
ايييييي رئيييييي لي اإلميييييي ك يييييي د ررريطييييييي ل ييييييعي “:
نيييييير طيعيييييين ل ايييييي
رئ فيييييي رئيييييي لي اإلميييييي
ييييييييا انفيييييييئ ا الئكيييييييي ننيييييييي”.لال ييييييي الكنييييييي نن ان
نطينييييييي ان ” ييييييييد رئييييييي لي اإلمييييييي ان ييييييير
“ النميييييير لالئكنيييييي ابييييييركلا نيييييين رهنييييييي فيييييي ئرلن لهنيييييي فييييييين يييييين رلزييييييي الييييييلزرا لالنن مييييييا
الئكلني ” :نطين ” الطد نن لولد النع ر ئر رن ن األنلر طبكا مئي ”.
لطبيييييي ن رلزييييييي الييييييدرو ال ميييييي ذكيييييير الكنيييييي نن ان ” رئيييييييا الييييييلزرا يييييي دا طييييييد النهييييييدب الييييييز
ن فييييييي ط نهيييييي العنييييييا ط للكيييييي ال اال انييييييي ليييييين يفيييييير ي ئفيييييي الييييييدرو ال ميييييي يييييين نل ييييييدر ”:
ا رري الدرو ال م لعطد النهدب” .
نل ئ ان ” ال ر ار
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الن ئا نئند الفلدانن :انو ز نفلد ق نلن نع لو ازن الفكن
ييييييل لونيييييي نراقطيييييي رن يييييييذ الطرنيييييي نج الئكييييييلنن لالر ييييييي األفييييييرراريون
لك ليييييي النعالنيييييي  /ا ايييييين
نئنيييييد بيييييي الفيييييلدانن :االئيييييد :ييييين انوييييي ز انوييييي ز نفيييييلد قييييي نلن رن ييييييذ نع لوييييي ازنييييي الفيييييكن:
نبيرا ال ان الي نلن فيكلن ناز لائكلن .
لقييييييي ا الفيييييييلدانن ييييييين طيييييييي ن ان “ وهيييييييلد لونييييييي نراقطييييييي رن ييييييييذ الطرنييييييي نج الئكيييييييلنن لالر يييييييي
األفيييييرراريون اثنييييير ييييين ا يييييداد نفيييييلد نبيييييرل الييييييرار النيييييي طن النايييييز لائكلنييييي لاليييييذب ينثيييييا
ري يييييي رييييييي لرن يييييييذ الئاييييييلا لالنع لويييييي الزنيييييي الفييييييكن يييييين العييييييرا  :نطيننيييييي ان االنرهيييييي نيييييين
يييييي ا االورنيييييي الييييييذب يدرييييييي الاونيييييي االئييييييد  2019/6/23طرئ فيييييي
نفييييييلد نبييييييرل اليييييييرار ويييييي
طعييييييد نن قبيييييي نفر ي يييييي لانفييييييلد
الن ئييييييا نئنييييييد ايييييين زينيييييين  :ن كييييييدا ان نفييييييلد اليييييييرار ويييييي
الاون .
نن قطا
لابييييييي ر الييييييي ان الييييييييرار النيييييييي طن ر ييييييينن الرلميييييييي الرييييييين ا يييييييدره الاونييييييي طعيييييييد ييييييييد فافيييييييا
للربيييييي العنييييييا الريييييين نظنرهيييييي لالريييييين رنئييييييلر ئييييييلا ال ييييييرل طئاييييييلا
االورن يييييي لاالف ر يييييي
لاقعييييييي ل ناييييييي ق طايييييي لار طييييييي الزنيييييي الفييييييكن طعييييييد االفييييييئن ا طنيررئيييييي لارا ا يييييي نواييييييا
النييييييلاا الييييييذين ريييييييدنلا طهيييييي نييييييد قييييييرا الرلمييييييي يييييين وافيييييي نواييييييا النييييييلاا ليييييييل الفييييييط
.2019/6/15

الن ئا ل الزي دب :ن طعس الكرا رفطا رقا ئف نربئن
اللزارا
الفييييييلنري نيييييييلز /ييييييزا ن ئييييييا يييييين رئيييييي لي النميييييير :االئييييييد :اطييييييرز افييييييط ا رقايييييي ئفيييييي نربييييييئن
اليييييلزارا الييييي نييييي ل نيييييل طعيييييس الكريييييا الفي فيييييي الرييييين رئييييي لا االفيييييرئلاذ اييييي الئمييييي االكطييييير
ل ميييييييي الييييييييلزارا االننييييييييي  :نروئيييييييي ان ي ييييييييلا االنيييييييير ألييييييييي ا ر .لقيييييييي ا يييييييي ل الزييييييييي دب  :كن
لاالنيييييي ا الفي فييييييي يي طاهيييييي طيعيييييي ال يييييير ل ييييييد البيييييي ي نيييييين الييييييطعس ونيعهيييييي
"ال ييييييغل
انيييييلر اثييييير فييييياط ييييين ئفييييي الك طينييييي اللزاريييييي ننيييييذ رييييير لياييييي " :نطينييييي ان "اليييييطعس رئيييييد ييييين
ر لييييييييا رئييييييييا اليييييييلزرا ط ريييييييي ر نربيييييييئن اليييييييلزارا لكييييييين اللاقييييييي ان رئييييييييا اليييييييلزرا نيييييييييد
لاليناي الور ن ار ذ قرار ط رف ا افن نربئين ييرن طه ئفا ال لاط ".
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الن ئا ف

 7ن يين دلن لزرا
إل
ر دب:
المئرالي
لالبعير ط لنن

الئن

لك ليييييي النعالنيييييي  /انيييييي لونيييييي الزرا يييييي الني طييييييي  :األئييييييد :يييييين يييييي إل يييييي كثيييييير نيييييين فييييييطع
ن يييييييين دلنيييييي يييييينن ال يييييي الزرا ييييييي لائن يييييي لالبييييييعير يييييين كييييييرط لاالنطيييييي ر للافيييييي لالنثنيييييي
ط ال رنييييي د اييييي النيييييي الول يييييي .لقييييي ا رئييييييا الاونييييي فييييي رييييي دب ان “الاونييييي رويييييرب نط ئثييييي نييييي
لزار الزرا ييييييييي لزيييييييييي د نفييييييييي ئ ال ييييييييي الزرا يييييييييي لنئميييييييييللن الئن ييييييييي لالبيييييييييعير لانلافييييييييي
النيطايييييي ”.ل يييييي ي ان “ال يييييي ري يييييين ط يييييي اكثيييييير نيييييين فييييييطع نايييييييلن دلنيييييي ” :نبيييييييرا اليييييي ان
المئرالي ل نط ر لكرط للاف لالنثن ”.
ن النن
“راي النف ئ نلز
ركييييييييلن طيييييييير النييييييييي الول ييييييييي ط فيييييييير دا النربيييييييي
لريييييييي ط ان “ ناييييييييي فييييييييين راييييييييي الننيييييييي
الئديدي ”.

الن ئط بين الرنينن :ف ئرلن يعرز افرولاا نن ريئ اإل
فد
لاالرم ال للولد نا
نييييييلازين نيييييييلز /كبييييييي رئيييييي لي فيييييي ئرلن الرنينيييييين :االئييييييد :يييييين نيرييييييي الفييييييرولاا ا يييييي ننيييييي
ريئيييييي اإل يييييي لاالرميييييي ال طفييييييطا ال رلقيييييي الكطييييييير لنا يييييي ال فيييييي د يييييين نويييييي ا نييييييا بييييييرك
االرمييييي ال ييييين العيييييرا .لالرييييين رييييييد يييييدن رديئييييي ني طيييييا رطييييي نايلنيييييي نه يييييي كيييييا بيييييهر للييييييا
اييييين الرنينييييين ييييين طيييييي ن  :كن " نيييييا نوايييييا ننييييي
كيييييا ييييي  .لق لييييي الن ئطييييي ييييين الرئييييي لي بيييييين
ريئييييي اإل ييييي لاالرمييييي ال االن ييييييير قييييي نلنن اييييي ا رطييييي ر ان النييييييد الي نلنيييييي لعناهييييي قيييييد انرهيييييي
لال طييييييد نيييييين الرنئيييييين يييييين نن مييييييطه ل ي يييييي رلا ييييييي طنيييييي ويييييي يييييين قييييييرار النلازنيييييي ط نهيييييي ونييييييي
يييييييعي لردا ويييييييلد االرمييييييي ال ييييييين العيييييييرا طبيييييييكا لا ييييييي
ا لنن ميييييييا ط للك ل .ط إل ييييييي الييييييي
.طيييي لر نيييين ل ييييلد البييييرك طر ييييلير بييييطكره يييي ا بييييهر لكيييين ذلييييي ليييي يئييييد طييييدا :كييييا نيييي يييين
الرن د ن يلن النفرهاكين".
األنر ن ل لدر رن نن ط ا ذر َّ
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الن ئا ولاد الف دب :د الرزا الئكلن ططرن نوه لرعهداره
يد ا الطاد ن ن نظا
ييييييل لونيييييي النزاريييييي الني طييييييي وييييييلاد الفيييييي دب :االئييييييد :الئكلنيييييي طعييييييد
الفييييييلنري نيييييييلز /ارهيييييي
ر طييييي اب يييييير نييييين ييييييرا طرن نوهييييي الئكيييييلنن :نبييييييرا الييييي نايييييي االدار ط للك لييييي ا يييييد اكنييييي ا
الك طينيييييي اللزارييييييي  :ينيييييي ل يييييي اليييييي ن ييييييد االلرييييييزا رييييييذا فيييييييد ا الطاييييييد يييييين ن يييييي نظا .لقيييييي ا
الفييييي دب ييييين طيييييي ن  " :ييييين ظيييييا الظيييييرلي الميييييعط الرييييين ينييييير طهييييي العيييييرا ل بيييييعطي ويييييرا رك ليييييا
ال فيييييدين اييييييي لالر يييييا طنيدراريييييي طبيييييكا ك نيييييا :لييييي نانيييييا نييييين الئكلنييييي العراقيييييي اب وديييييي ييييين
ر ييييي الئييييييي لالظاييييي ييييين ك ريييييا النيييييلا ن :طيييييا ظيييييا ييييييرز رئييييي نيييييير ال يييييير لال قييييي للييييي نبيييييهد اب
رئفييييييين ال اييييييي نفيييييييرل ال يييييييدن لال الظيييييييرلي النعيبيييييييي الميييييييعط طيييييييا اميييييييطئ الئكلنييييييي ل
نريويييييي لمييييييرا اإلرادا الفي فييييييي لالنميييييي ل ال ئلييييييي ال يييييييي دا اهيييييي  :الئييييييلا لهيييييي لال قييييييل طييييييا
ان الوني يور الن ر ال قرمي ن االفي البديد".

االلرا لا اا النلاا يعنالن

الن ئا ئفين العي طن :ا را
نع ر

لك ليييييي النعالنيييييي  /كييييييد الن ئييييييا يييييين رئيييييي لي الطنيييييي ئفييييييين العييييييي طن :االثنييييييين :ن االلرا ا را يييييي
لا اييييييا النييييييلاا يعناييييييلن كنع ر يييييي يييييين الطرلنيييييي ن لالئكلنيييييي طهييييييدي نئ فييييييط النيمييييييرين لريييييييلي
االدا الئكييييييلنن :نئييييييذرا نيييييين ذريييييي ا النع ر يييييي ط رويييييي رئيييييييي النميييييي ل ال ميييييي .لقيييييي ا العييييييي طن
ان “ النع ر يييييي فييييييركلن دا ييييييا الك طينيييييي الئكلنييييييي ل يييييين الهيئيييييي لالنف ففيييييي الر طعيييييي لادلليييييي :
لرئيييييييييا الييييييييلزرا يييييييي دا طييييييييد النهييييييييدب اليناييييييييي الغ يييييييي الييييييييي نلنن لروريييييييييد النع ر يييييييي نيييييييين
نن مييييييييطه ”.لا يييييييي ي ان “ الييييييييطعس يوييييييييد ان النع ر يييييييي يوييييييييا ان رئمييييييييا ايييييييي نن مييييييييا يييييييين
الدلليييييي ” :ال ريييييي اليييييي ان “ النع ر يييييي ليييييي ركيييييين لليييييييد الائظيييييي للكيييييين نو ئهيييييي نررييييييلن ط دائهيييييي ”:
نطينييييي ن “ ا ايييييا النيييييلاا يعانيييييلن نييييين ييييي ا فييييي ئره اال نيييييي لن يييييلذر كنع ر ييييي ييييين الدللييييي :
لط لر لن الينكن الرنييز طين الع ر الئيييي لالنم نع  :م ان االلرا ا را ”.
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الن ئا ط ا ايلب :نلق ن ن زاا ث طر نن رربي ال ي س
لادا اي
لك ليييييي النعالنيييييي  /كييييييد الن ئييييييا يييييين رئيييييي لي فيييييي ئرلن طيييييي ا ايييييييلب :االثنييييييين :ان رئ ل ييييييي نيييييي زاا
ث طريييييي ايييييي نلق ييييييي طبيييييي ن رربييييييي يييييي ل ال ييييييي س لننمييييييا لزييييييير الدا اييييييي  :نل ييييييئ ان االفيييييين
النعانييييييي ييييييين لفييييييي ئا اال ييييييي الينكييييييين اال يييييييذ طهييييييي .لقييييييي ا اييييييييلب ان “نلقيييييييي رئييييييي لي فييييييي ئرلن
لالكثييييييير نيييييين الكرييييييا ا يييييي اليييييي ر ب النروعييييييي كيييييي ن لا ييييييئ ننييييييذ الطداييييييي لرييييييل الربييييييديد ايييييي
افييييييييييريزار ب مييييييييييي نيييييييييين الفيييييييييياي العفييييييييييكرب لذل طيييييييييير طهييييييييييذا النويييييييييي ا لننمييييييييييا لزييييييييييير
الدا ايييييي ”.لا ييييي ي ان “ ييييي ل ال يييييي س لييييي يئيييييظ ط لنعييييي يير النر ييييي ايهييييي طبييييي ن ربيييييري ب ميييييي
لننميييييييي ا لزييييييييير الدا اييييييييي  :لط لريييييييي لن يييييييي ن رئيييييييييا الييييييييلزرا ليييييييين يويييييييي زي طربييييييييري ب مييييييييي
نر ل ييييييي نييييييين قطيييييييا الكريييييييا الفي فيييييييي ”.لطيييييييين اييييييييلب :ان “ كيييييييا االفييييييين النربيييييييئ لاك طينييييييي
اللزاريييييي لالن رلئييييي ييييين لفييييي ئا اال ييييي الينكييييين اال يييييذ طهييييي اذا لييييي ركييييين رنييييي ي رفييييي ل رفيييييني
نلوه نن رئيا اللزرا ال الطرلن ن” :نروئ “ريدي االفن النربئ قريط ودا”.

الن ئط نيث

الئ ندب :العرا نوطر ا لعا دلر اللف
هران للابن ن

طين

لك لييييي النعالنييييي  /طينييييي الن ئطييييي ييييين رئييييي لي الطنييييي نيثييييي الئ نيييييدب :األئيييييد :ن الئكلنييييي العراقيييييي
نوطيييييييير ايييييييي لعييييييييا دلر اللفيييييييي طييييييييين اللالييييييييي النرئييييييييد لالونهلرييييييييي اإلفيييييييي ني اإليرانييييييييي
لر يييييييي ئييييييد الرييييييلرر طييييييين ال يييييير ين :ينيييييي طينيييييي ن العييييييرا قيييييي در ايييييي ربييييييكيا نئييييييلر نن نعيييييي
لرلوي لابن ن الير لن ن النن ي ن دد نن الدلا النعردل .
لق ليييييي الئ نييييييدب كن “ الئكلنيييييي العراقييييييي نوطيييييير ايييييي لعييييييا دلر اللفييييييي طييييييين لابيييييين ن ل هييييييران
ر يييييي ر ييييييس األ ييييييير اللفيييييي ألب ييييييري” :ال ريييييي كليييييي كن “ لفيييييي العييييييرا نيييييير نهيييييي لئن ييييييي
نم ل الط د النربرك ن هران للابن ن ا المعيد الفي فن لاألننن لاالقرم دب”.
ييييينن نن يييييي
ن “ انيييييدال الئيييييرا طيييييين هيييييران للابييييين ن لييييييا طمييييي ل كب دللييييي ريييييي
ل ييييي
البييييييير األلفييييييي كيييييييلن اليييييييدلا العر طيييييييي فيييييييركلن األكثييييييير ر يييييييررا ننهييييييي ” :نطينييييييي كن “الئكلنييييييي
العراقييييييي قيييييي در ايييييي ربييييييكيا نئييييييلر نن نعيييييي لرلوييييييي لابيييييين ن اليريييييي لن يييييين النن ييييييي نيييييي دلليييييي
الكلي لفا ن ن ن لاألردن”.
لطينيييييي الئ نييييييدب :ن “ الئكلنيييييي العراقييييييي نفييييييرنر طلفيييييي ره طييييييين هييييييرن للابيييييين ن ئريييييي اليييييييل
لرفع لر يي ئد الرلرر طر قره الدطالن في لنم لئه النبررك ن الطادين”.
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الن ئط لئد الونيان :االرانا يعبن ل ع ن ف لي لنئزن ن
الط د
ال يييييرا نييييييلز /كيييييد الن ئيييييا لئيييييد الونياييييين :االثنيييييين :ان االرانيييييا الييييييل يعبييييين ل يييييع ن فييييي لي
لل يييييع نئزنييييي ييييين طايييييد ريعييييين نثيييييا العيييييرا .لذكييييير ا لونياييييين ييييين طيييييي ن ان "بيييييريئ األرانيييييا ييييين
العييييييرا ط نهيييييي البييييييريئ األكثيييييير ظانيييييي لاألكثيييييير ييييييرر  :ئييييييي طرع قييييييا الئكلنيييييي ليييييي رعنييييييا ب
ئكلنييييي اييييي نمييييي ه نييييين ييييي ا ريييييل ر فيييييطا العيييييي الكيييييري لريييييل ير ئيييييي كرينييييي لهييييي  :طييييير
ازدي د دد االرانا ن العرا نريو فيل اآلالي نن البهدا لالن يلدين لالنغيطين".
لد يييييييي الن ئطييييييييي "الئكلنييييييييي العراقييييييييي لالننظنييييييييي الدلليييييييييي اليييييييي ك ييييييييي افيييييييييرراريوي رننيييييييييي
لافيييييييرراريوي رنكيييييييين االرانيييييييا اقرمييييييي دي نييييييين ييييييي ا ك ييييييي نبييييييي ري ربيييييييغياي رفييييييي در اييييييي
ظييييييرلي النعيبيييييي لكييييييذلي زييييييي د بيييييينلله طبييييييطك الئن ييييييي االورن ييييييي لزييييييي د رلارييييييا النبيييييينللين
ننه " .

الن ئا يئي النئندب :د ئف ناي اللك ال فيئر
النهدب ليد ا الدلل طئ ل باا ر

طد

الفيييييلنري نييييييلز /ا رطييييير الن ئيييييا ييييين رئييييي لي الييييييل العراقيييييي يئيييييي النئنيييييدب :االئيييييد :يييييد كيوييييي د
ن ييييير قييييي نلنن لانل يييييد النئيييييدد طنه يييييي البيييييهر الوييييي رب لي يييييي ئفييييي نايييييي اللك لييييي ط نيييييي فييييييلق
رئييييي يا اليييييلزرا طئييييير كطيييييير ليييييي دب ليييييد لا الدللييييي العراقيييييي طئ لييييي بييييياا رييييي  :ينييييي ابييييي ر الييييي
ن روين ق نلنين لئا النبكا لنن النرو رنرير الث نن ننه .
لقييييييي ا النئنيييييييدب  :كن "نل يييييييد نه يييييييي بيييييييهر ئزييييييييران الئييييييي لن النهييييييي العنيييييييا ط للكييييييي ال لاييييييييي ي
الر ميميييييي الن لييييييي لراييييييي الييييييدرو الع نايييييي ط لل ك ليييييي رييييييل نل ييييييد قيييييي نلنن ريييييي الرمييييييلي ايييييييي
دا ا النلازن االرئ دي لالينكن الرراو ني اال نن ا ي رين ال ث ل لهن ".
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العرا يفر ني د

النف دا الن لي لافا

ال اف يني

النعالنييييي  /ويييييدد لزيييييير الن ليييييي  :ن ئيييييا رئييييييا نوايييييا اليييييلزرا لابييييي لن االقرمييييي دي  :ييييي اد ئفيييييين:
الر كييييييييد اييييييي الريييييييزا العيييييييرا طيييييييد الفيييييييا ال افييييييي يني لقيييييييرارا الينييييييي العرطيييييييي الفييييييي طي ذا
المييييييا  .لقيييييي ا ئفييييييين يييييين رمييييييري الردرييييييي مييييييئي “المييييييط ” الرفييييييني  :يييييين ريييييي االورنيييييي
ال ييييي رر ليييييلزرا الن ليييييي العيييييرا اليييييذب ييييييد ط ليييييي رر انيييييا األئيييييد :ان “ العيييييرا لييييي يئيييييدد النطاييييي
اليييييذب فيييييي ر د عيييييي لافيييييا ال افييييي يني لاننييييي ريييييري نن قبيييييري لرييييييدير لائكلنييييي االرئ ديييييي ”.لطبييييي ن
الوافيييييي الثن ئييييييي الريييييين يييييييدر نيييييي لزييييييير الن لييييييي ال افيييييي ينن :ايييييي ريييييي ن االورنيييييي ال يييييي رر:
ل يييييييي ئفييييييييين :نييييييييي “ نيييييييي ق نيييييييي نظييييييييير ال افيييييييي ينن ر ميييييييييا الل يييييييي النيييييييي لن ال افيييييييي ينن
لائري وييييييي الي يييييييي ال افييييييي يني ل الع قييييييي الثن ئيييييييي لكي يييييييي ررونييييييي الييييييييرارا النر يييييييذ للاقييييييي
نانييييييلا”.ل كييييييد ئفييييييين :ن “ العييييييرا يييييي ن نيييييين ازنيييييي اقرميييييي دي لن لييييييي لكننيييييي نرعيييييي ئ لييييييي
لفنفه طد ال اف ينيين ل ي ليرارا الو نع العرطي ”.

ا مري اولر النئ
نئ ظ طغداد :الن لي رلا
لنديريرن الكر الث ني لالث لث

رين ط لنو ن

لك ليييييي االنطيييييي العراقييييييي  /ايييييين نئيييييي ظ طغيييييييداد :يييييي الوزائييييييرب :االئييييييد :نلا ييييييي لزار الن ليييييييي
ايييييييي مييييييييري اوييييييييلر النئ ييييييييرين ط لنويييييييي ن لنييييييييديريرن ررطييييييييي الكيييييييير الث نييييييييي لالث لثيييييييي .لقيييييييي ا
الوزائيييييييرب ييييييين طيييييييي ن  :كن "النئ ظييييييي ر عييييييي كر طييييييي رفيييييييني كلييييييي لزار الن ليييييييي ر ييييييينن افييييييين
النئ ييييييرين ط لنويييييي ن يييييين ونييييييي نييييييديري ررطييييييي طغييييييداد الفيييييير " نطينيييييي ان "الن لييييييي لا ييييييي ايييييي
ميييييييري اويييييييلر النئ يييييييرين ط لنوييييييي ن لنيييييييديريرن الكييييييير الث نيييييييي لالث لثييييييي ".لا ييييييي ي ان "اويييييييلر
النئ رين لطيي النديري فرمري رط ".
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الئكي ي لا ط ري ر رئيا طديا لرئ لي اإلم

لاإل ن ر

الفييييييلنري نيييييييلز /لييييييا رئيييييييا رييييييي ر الئكنيييييي الييييييل نن نيييييي ر الئكييييييي  :االئييييييد :الهيئيييييي اليي دييييييي
لرئ لي اإلم لاإل ن ر ط ري ر رئيا طديا ني.
لقييييي ا الئكيييييي ييييين طيييييي ن رايييييي الفيييييلنري نييييييلز نفييييي ننيييييي :كنيييييي "طعيييييد قيييييرار ريييييي ر الئكنييييي اليييييل نن
الي يييييين ط لييييييذر ا كليييييي النع ر يييييي الفي فيييييي ي الدفييييييرلري الل نييييييي الطنيييييي لنن رفييييييري لهييييييذا الييييييدلر
قيييييلال ل عييييي  :نيييييثنن الثيييييي الكطيييييير الرييييين ننئهييييي لنييييي اال يييييل ييييين الهيييييي اليي ديييييي لرئييييي لي اإلمييييي
لاإل نيييييي ر لقاييييييدلن رئ فييييييري يايييييي النييييييد الننمييييييرن لنرننيييييي ن نكييييييلن قييييييد دينيييييي األن نيييييي لرئنانيييييي
النفيييييي للي ايييييي ئفيييييين لوييييييي".ل يييييي ي "ن لييييييا الهييييييي اليي دييييييي ط رييييييي ر رئيييييييا طييييييديا لرئيييييي لي
اإلميييييي لاإل نيييييي ر ايييييي ل يييييي لييييييي نظ نييييييي الييييييدا ان ".ل ايييييين رييييييي ر الئكنيييييي الييييييل نن :يييييين (16
ئزييييييييران  :) 2019رطنييييييييي يييييييي ر النع ر ييييييي الفي فيييييييي لائكلنييييييي لنييييييي يفيييييييرازني نييييييين دلر لئيييييييراي
ل دا .

المدر ي ا البعا العراقن ا ن يئد

اي الكلاليا الفي في

يييييي البيييييعا العراقييييين طنييييي
الفيييييلنري نييييييلز /ا اييييين ز يييييي الريييييي ر الميييييدرب نيريييييد الميييييدر :ييييين ا
يئيييييد ايييييي الكيييييلاليا الفي فيييييي (الطرلن نيييييي لالئكلنيييييي  :ينييييي ابييييي ر الييييي ان رنييييي ي اميييييرار اييييي
الريفيييييييين ال ئ يييييييي لالعرقيييييييي لالئزطيييييييي  .لقييييييي ا الميييييييدر ييييييين رغرييييييييد ليييييييي نبييييييير اييييييي ئفييييييي طي
الرفيييينن يييين ريييييليرر لر طعرهيييي الفيييييلنري نيييييلز" :ا ييييي طييييين ايييييدب البيييييعا ييييد نيييييي نهنيييي ليكيييييلن
ايييييي ا يييييي ك نييييييا طنيييييي يئييييييد اييييييي الكييييييلاليا الفي فييييييي الطرلن نييييييي لالئكلنييييييي " :نطينيييييي انهيييييي
"نمرين ا الريفين ال ئ ي لالعرقي لالئزطي لروذير دلل نيي قدين لوديد ".
لا ييييييي ي "اننييييييين ن يييييييي طن فييييييين ييييييين الربيييييييكي اللزاريييييييي لئرمييييييي ان ركيييييييلن نييييييين الركنيييييييلقرا
النفيييييريا للييييي يفييييي ندن اال قاييييييا" :نبييييييرا الييييي "انييييين ا اييييين نييييين رنييييي ل اييييي الييييير نييييين ان ريييييذا
االميييييي نيييييين وهيييييي لرك لييييييا طعييييييس ال فييييييدين ايييييي النن مييييييا
فييييييي دب ل ييييييعي في فيييييين ل فيييييي
نيييييين وهيييييي ا يييييير  :اال انيييييين نميييييين ايييييي النيييييي ب طن فيييييين يييييين النن مييييييا لاللظيييييي ئي الريييييين فييييييركلن
ئ ".
ل نع يير
لريييييي ط ان "الئكلنيييييي ييييييير قيييييي در ايييييي رئفييييييين ال ييييييدن ن اييييييي " :ال ريييييي اليييييي ان "الفي فيييييييين ال
يزاليييييييلن نميييييييرين اييييييي ن ييييييي ان فيييييييه نييييييين ييييييي ا الرميييييييلير الطرلن نيييييييي لميييييييئ له ال لمييييييي ل
(ر ئ )"

رئيا كقاي كردفر ن :نيوير ن ط رزانن :طد ن نرئا وديد ن
طغداد لنئ لال ودي إلنه النب كا
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ال ييييييرا نيييييييلز /كييييييد رئيييييييا كقاييييييي كردفيييييير ن :نيوير يييييي ن الطيييييي رزانن :نفيييييي األئييييييد :ط نييييييي رنيييييي ي
نئييييي لال وديييييي إلنهييييي ونيييييي النبييييي كا الع ليييييي نييييي الئكلنييييي االرئ ديييييي  :نعانييييي طيييييد نرئاييييي ودييييييد
نييييي طغيييييداد.وييييي ذليييييي ييييي ا الكانييييي الي رييييي  :طنن فيييييط رلقيييييي ار قيييييي رو ريييييي طيييييين اقايييييي كردفييييير ن
لاللالي النرئد االنريكي ن رطيا.
لابيييييي ر نيوير يييييي ن الطيييييي رزانن :اليييييي انييييييي " اينيييييي ونيعيييييي ان نفيييييير د نيييييين الن يييييين لئييييييا النبيييييي كا
الرارنييييي  :لقيييييد طيييييد ن نرئاييييي ودييييييد نييييي الئكلنييييي اإلرئ ديييييي ييييين طغيييييداد :لط إلفيييييرن د اييييي الدفيييييرلر:
لرن ي نئ لال ودي النه وني النب كا الع لي ".
قيييييي
لئيييييلا الع قيييييي طييييييين كقايييييي كردفيييييير ن لاللالييييييي النرئيييييد االنريكييييييي  :قيييييي ا" :ك نييييي لييييييدين
نيييييي اللالييييييي النرئييييييد قطييييييا الرفييييييعيني نيييييين اليييييييرن الن يييييين :كال انهيييييي بييييييهد ر ييييييلرا كطيييييييرا:
لالييييييييل ليييييييدين ارمييييييي ا ل قييييييي قليييييييي نييييييي لابييييييين ن" :نطينييييييي ط نيييييييي "كييييييي ن ألنريكييييييي دلرا كطييييييييرا
لرئيفيييييي ييييين االنرمييييي ر اييييي رنظيييييي دا ييييي لطرئ فيييييره لييييييلا الرئييييي لي اليييييدللن :نييييي الييييييل ييييينئن
ننرظر دلرر لانهلس ط للاق االقرم دب لالرو رب ".

كرا دلل الي نلن الني طي رودد نلق ه نن اإلفرا
الك طين

ن افركن ا

ال يييييرا نييييييلز /ييييييد كر اييييي دللييييي اليييييي نلن الني طيييييي نفييييي الييييييل اورن ييييي لطئييييي يييييدد نييييين الي ييييي ي
النهنيييييي .لذكيييييير لاكرايييييي انييييييي "ريييييي يييييي ا االورنيييييي طئيييييي نفييييييرودا االل يييييي الفي فييييييي يييييين الطاييييييد
لاالزنييييي الرييييين رنييييير طهييييي النن يييييي لر ثيرارهييييي اييييي االل ييييي ييييين العيييييرا  :كنييييي رييييي نن قبييييي يييييدد
نييييين الي ييييي ي الن رلئييييي ييييين نوايييييا النييييي لاا لالييييييلانين الرييييين رطنييييي كراييييي دللييييي اليييييي نلن انو زرييييي
لننهيييييي قيييييي نلن الطنيييييي الرئرييييييي لقيييييي نلن فييييييا نينيييييي ال يييييي ل لقيييييي نلن وييييييرائ النعالن رييييييي لقيييييي نلن
نع لويييييي العبيييييييلائي لقييييييي نلن ا يييييييراز االرا ييييييين لالطفييييييي رين".لويييييييدد كراييييييي دللييييييي اليييييييي نلن ييييييي ا
يييييرلر االفيييييرا ييييين افيييييركن ا الك طينييييي اللزاريييييي  :لنلق هييييي نييييين ق يييييي
االورنييييي "ر كييييييدر اييييي
الييييييدرو ال ميييييي لر فيييييي الهيئيييييي النفييييييريا طر ليييييييا الفيييييييد رئيييييييا الييييييلزرا ئرييييييي اال رييييييي ر
ل نع يير نل ل ي ".

النواا االيزيدب يلوي رف ل ال نفرلر ط رزانن ط ملص
ئكلن كردفر ن
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طغيييييداد الييييييل  /لويييييي النوايييييا االيزييييييدب األ اييييي  :األئيييييد :رفييييي ل كلييييي رئييييييا لزرا كقايييييي كردفييييير ن
النكاييييييييي طربييييييييكيا الئكلنيييييييي  :نفييييييييرلر طيييييييي رزانن .لذكيييييييير النواييييييييا األيزيييييييييدب :يييييييين طييييييييي ن  :ن
"االيزييييييييديين يرييييييي طعلن ر يييييييلرا وهيييييييلد ربيييييييكيا ئكلنييييييي كقايييييييي كردفييييييير ن :نييييييين قطيييييييا نفيييييييرلر
طيييييي رزانن :ل ملميييييي طعييييييد زييييييي ر رئيييييييا الئكلنيييييي النكاييييييي كليييييي نكلنيييييي اإلقاييييييي نيييييين الرركنيييييي ن
لالكايييييييدل ابيييييييلريين ".ل ليييييييا النوايييييييا طئفيييييييا الطيييييييي ن :نفيييييييرلر طييييييي رزانن طييييييي " رلر ابيييييييراي
االيزييييييييديين ييييييين الك طينييييييي اللزاريييييييي الودييييييييد  :ل ييييييين ن ميييييييا الئكلنييييييي كيييييييلك للزرا لنيييييييدرا
نين".

ا ري ر ط طا

من لافي ئ العرطي لاع 2021

لك ليييييي االنطيييييي العراقييييييي  /ا رييييييير ندينيييييي ط طييييييا :اليييييييل األئييييييد :ميييييين لافييييييي ئ العرطييييييي لعيييييي
يييييييي ا
 .2021لذكيييييييير نرافييييييييا لك ليييييييي االنطيييييييي العراقييييييييي (لا ) :نيييييييين الييييييييي رر ن "ذلييييييييي ويييييييي
االورنيييييييي الييييييييدلر ( ) 24لانكرييييييييا الرن يييييييييذب لنواييييييييا الييييييييلزرا العرطيييييييين لافييييييييي ئ يييييييين الو نعيييييييي
العرطي ".
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ار لن النلما يلوهلن رف ل ال النرو الفيفر نن..ن ذا ق للا
يه ؟
نيييييلازين نييييييلز /لويييييي ارييييي لن ندينييييي النلميييييا :االئيييييد :رفييييي ل الييييي النروييييي اليييييدينن اال اييييي الفييييييد
اييييين الفيفييييير نن :ن ييييي لطين ايييييي طكيييييي ييييييد نكريييييا اللقيييييي البييييييعن ييييين النفييييي ود لكليييييزا الئكلنييييي
طنئ فط نن يئ لا افرغ له .
لقييييييي ا ارييييييي لن النلميييييييا ييييييين رفييييييي ل ل وهلرييييييي الييييييي النروييييييي الفيفييييييير نن" :نييييييييدر ليييييييي لق ريييييييي
الر ري يييييييي ط ميييييييدار ريييييييل الوهييييييي د الك ييييييي ئن لاعيييييييراقيين ك ييييييي لالرييييييين فييييييي رن طرئريييييييير النلميييييييا
األبرار".
لطيي الندن نن دنا الدلا
لا ييييي لا" :ال ي ييييي ييييين فييييين ئرك طييييي ن اطنييييي ندينييييي النلميييييا كييييي نلا لنييييي زاللا نئطيييييين آلا الطيييييي
اال هييييييي ر  ..ليرطركيييييييلن طرفيييييييني نفييييييي ودر الرييييييين لنرلرييييييي ننيييييييذ فييييييينين يييييييلاا ط فييييييين ا الطيييييييي
اال هيييييي ر لاطنيييييي ئه ل ئ يييييي در لالييييييذين ريييييي ننيييييي را لكييييييا النفييييييانين  ..لروييييييد ان نعظيييييي النفيييييي ود
لالولانيييييي اليدينيييييي لالئديثيييييي قييييييد فييييييني طهييييييذ االفيييييين ال يطيييييي النط ركيييييي  ..لقييييييد لد يييييي ئوييييييج
لق يييييييي ييييييين األلقييييييي ي الدينيييييييي قطيييييييا انبييييييي رر طعيييييييد ييييييي  2003ييييييي ييييييين دلائييييييير العيييييييي را
لالنرلليين نه لر نن ارا الفن لالون ".
لريييييي طعلا :اني"طعيييييييد الرئريييييييير طيييييييد نكريييييييا اللقيييييييي البييييييييعن ييييييين النلميييييييا ط الفيييييييرئلاذ اييييييي رايييييييي
النفييييي ود لنييييي يرطعهييييي نييييين انييييي ي لق يييييي إلدانييييي لميييييي ن رايييييي النفييييي ود لننعيييييلا اللقيييييي الفييييينن نييييين
نر طعييييييي اد ار رايييييييي الولانييييييي لالنفييييييي ود لل يييييييعلا الييييييييد اييييييي نئييييييي النئييييييي النلقل ييييييي ننيييييييذ
بييييييرا الفيييييينين  ..كنيييييي رييييييل الئيييييي ا يييييين الفييييييي ر ايييييي نئيييييي ا طيييييي ا الفييييييراب النلقل يييييي لويييييي ن
طيييييداا لنئييييي ا فيييييل اليييييذرا النلقل ييييي لنفيييييود طنييييي الئفييييين اييييييي الفييييي لريييييذا الوييييي ن لالنئييييي ا
يعيييييلد لع ئاييييي بيييييهيد لرييييين نييييين لائيييييا النل ميييييا لنييييين اريييييا الفييييين لالون ييييي لفييييينن ريييييذا الوييييي ن
ط فييييي طنييييي الئفييييين للويييييلد رلايييييي رييييييلا طنيييييرلررن طهيييييذا النكييييي ن لرطركييييي ط لهييييين فييييينن ريييييذا النفيييييود
لنف ود ا ر ".
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ق ئد ناي

طغداد ييرر ائرو ز وا
ندني

فكري ا رد

ا في ر

النعالنييييييي  /قيييييييرر ق ئيييييييد نايييييييي طغيييييييداد ال ر يييييييي اليييييييركن واييييييييا الرطيعييييييين :األئيييييييد :ائروييييييي ز واييييييي
فييييييييكري لنفييييييييريايه لربييييييييكيا نواييييييييا رئييييييييييين طئيهيييييييي  :ثيييييييير ا رييييييييدائه ايييييييي وايييييييي ئييييييييد
النييييييلا نين نفيييييي نييييييا.لذكيييييير طييييييي ن لايييييييي د  :ن “ق ئييييييد ناييييييي طغييييييداد ال رييييييي الييييييركن وايييييييا
الرطيعييييييين قيييييييرر ائروييييييي ز واييييييي فيييييييكري لنفيييييييريايه لربيييييييكيا نوايييييييا رئيييييييييين طئيهييييييي  :ثييييييير
اييييي
ا ريييييدائه اييييي واييييي ئيييييد النيييييلا نين نفييييي ييييييل نيييييا الفيييييط طعيييييد ا ييييي ق ئيييييد العنايييييي
ني يييييي يييييييديل يطييييييين اال رييييييدا نيييييين قطييييييا ا ييييييراد يفييييييريالن وايييييي فييييييكري  :لانربيييييير يييييين نلاقيييييي
الرلاميييييا االورنييييي ن”.ل ييييي الييييييي د نيييييي “ ييييين اللقييييي اليييييذب ريييييدين ييييييي قيييييي د نايييييي طغييييييداد
نثيييييا ريييييذ اال نييييي ا يييييير النن يييييط ” :ن كيييييد نهييييي “فييييير ئ ونيييييي ال ييييي روين اييييي اليييييي نلن :لال
رفن ط ب بكا ك ن اال ردا ا النلا نين”.

دي ل رعان ربديد اإلورا ا األنني ن نن ذر الئدلدي
طغييييييداد اليييييييل  /ا ايييييين نئيييييي ظ دييييييي ل نثنيييييي الرنينيييييين :اليييييييل األئييييييد :االر يييييي نيييييي الوهيييييي األننييييييي
لرئ فيييييييي النن ييييييييذ الئدلدييييييييي ايييييييي ربييييييييديد كوييييييييرا ا ئن ييييييييي نن ييييييييذب الننييييييييذرب لننييييييييدلن يييييييين
ييييي كيييييا
النئ ظييييي  .لقييييي ا النكريييييا اإل نييييين لارنينييييين ييييين طيييييي ن :كن األ يييييير "بييييي ري ييييين اورنييييي
نييييين رئييييييا ريييييي النن يييييذ الئدلديييييي كييييي ظ العيييييي طن لنيييييدير ييييي العنايييييي لال ييييي ل يييييل نوايييييا
نئ ظييييي ديييييي ل زاريييييد اليييييدللب ل ق ئيييييد نايييييي ديييييي لن لق ئيييييد ال رقييييي ال نفييييي لق ئيييييد نئيييييلر ديييييي لن/
رييييي الئبييييد البييييعطن لنييييدرا كييييا نيييين نن ييييذب الننذرييييي لننييييدلن ".لنيييييا الطييييي ن يييين نئيييي ظ دييييي ل
قللييييييي :كن "الئ ييييييلر نيييييي ق ال رلقيييييي الريييييين رئييييييد يييييين النن ييييييذين لفييييييطا نع لورهنيييييي لطنيييييي يننيييييي
الهيييييدر ييييين النييييي ا العييييي لي ييييينن ئن يييييي الننيييييرج لال نفيييييرهاي :ك ييييي كلييييي نن قبييييي اللفييييي ئا الرييييين
ينكن ان رئد نن رهريا الط ئ ".
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ط  2000ئط ن در طئلز بر ن ن ذب ق ر
ال ييييييرا نيييييييلز /رنكيييييين نكرييييييا الن يييييير العيييييي لييييييلزار الدا اييييييي نيييييين ييييييط ننرفييييييا يييييين البيييييير
االرئ دييييييي نراطفيييييي طيييييي لور النبييييييهلد طئييييييي ز  2000ئطيييييي ن ييييييدر لغييييييرس االرويييييي ر طهيييييي يييييين ئييييييد
العنايييييييي اييييييي ا يييييييي لرلد نعالنييييييي لنكريييييييا الن ييييييير العييييييي
ق ييييييي نئ ظييييييي ذب قييييييي ر.لوييييييي
ن دريييييي رييييييلر ننرفييييييطين اثنييييييين ننفييييييلطين لابيييييير االرئ دييييييي ط الرويييييي ر طيييييي لئطلا الن ييييييدر  :ئييييييي
اميييييييدر الن ييييييير العييييييي لنكرطيييييييي ييييييين ذب قييييييي ر نيييييييرا طنر طعييييييي الي يييييييي لالرئيييييييرب نهييييييي لار ييييييي ذ
االويييييييرا ا ال زنييييييي طميييييييددر ييييييين ريييييييي الرنفيييييييي نييييييي الوهييييييي اال رم ميييييييي ييييييين اليييييييلزار
لالي ييييييي  :لقيييييييد ر كيييييييد لن ربيييييييي الدا ايييييييي النعالنييييييي لظهييييييير نييييييين فيييييييير الرئييييييييي لالرئيييييييرب ن
الننرفيييييطين ييلنييييي ن طوايييييا الن يييييدرا نييييين ق ييييي الر طييييي ييييين نئ ظييييي األنطييييي ر لطيعهييييي ييييين ق ييييي
البييييييرق يييييين ذب قيييييي ر :لنريويييييي لييييييذلي بييييييكا نكرييييييا الن يييييير العيييييي نيييييي قفيييييي نك ئيييييي الن ييييييدرا
لالنييييي ثرا العيايييييي ييييين نئ ظييييي ذب قييييي ر ريييييي نيييييا نبيييييرري :نيييييرج نيييييي يييييط ئيييييد الننرفيييييطين
نراطفييييي طييييي لور النبيييييهلد طئيييييي ز  2000ئطييييي ن يييييدر كييييي ن ينيييييلب طيعهييييي ييييين النئ ظييييي  :ينييييي الذ
الث نن ط ل رار.
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نئ ظ طغداد رعان ان

ئنا طن  160ندرف لر ريا 600
ر

الفيييييييلنري نييييييييلز /اييييييين نعييييييي لن نئييييييي ظ طغيييييييداد لبيييييييل ن ال يييييييدن ميييييييط ر النفييييييي رب :الفيييييييط :
كن يييييي ئنايييييي لطنيييييي لا نيييييي ر  160طن ييييييي ندرفييييييي  :ط ال يييييي اليييييي افييييييرئن ي العنييييييا ط لنبيييييي ري
الررطلي النرلق .
لقييييي ا النفييييي رب :طئفيييييا طيييييي ن لانئ ظييييي  ::كنيييييي "رييييي االن ييييي ط ييييي ئناييييي دنييييي طغيييييداد بيييييري
لنيييييي الررطلييييييي الريييييين رر يييييينن طنيييييي  160ندرفيييييي طلاقيييييي  18 - 12ميييييي ل  :لفييييييررلز يييييين ننيييييي
النركز لاأل راي طهدي ي ازدلا الدلا الثن ئن لالث ثن".
لا يييييي ي نييييييي "فييييييير افييييييرئن ي العنييييييا طكييييييا النبيييييي ري الندرفييييييي النرلق يييييي نريويييييي األزنيييييي الن لييييييي
لالطيييييييي ل ييييييييددر  40نبييييييييرل " :ال ريييييييي اليييييييي ان "نئ ظيييييييي طغييييييييداد نوييييييييز  10نييييييييدارا نيييييييين
ا االي النيطا ".
النب ري النرلق  :لفير اال ن ن انو ز الطيي

الننرو

الن ي روهز ال ل الولي العراقي ط  18نايلن لرر
نن لقلد ال ئرا

ال ييييييرا نيييييييلز /كبيييييي بييييييرك رلزييييييي الننرويييييي الن ييييييي  :االئييييييد :يييييين روهيزريييييي بييييييرك ال ييييييل
}{JET- A1
الوليييييي العراقيييييي طييييي  18ناييييييلن لرييييير بيييييهري نييييين ننريييييل لقيييييلد ال ييييي ئرا نيييييل
لط لفيييييييعر الرفييييييينن النيييييييد ل .لقييييييي ا نيييييييدير ييييييي البيييييييرك كييييييي ظ نفيييييييير ي فيييييييين ييييييين طيييييييي ن  :ان
"البييييييرك لنيييييين يييييي ا رييييييي الروهيييييييز نفييييييرنر ط نييييييداد بييييييرك ال ييييييل الولييييييي العراقييييييي طلقييييييلد
ال يييييييي ئرا ذل الوييييييييلد الع لييييييييي لالنلاميييييييي الع لنييييييييي الن الطيييييييي لط لفييييييييعر الرفيييييييينن النييييييييد ل
لطنعييييييدا روهيييييييز بييييييهرب لالييييييذب يفييييييد ئيييييي وره اليييييي راييييييي النيييييي د طنيييييي يئييييييي لابييييييرك اإلكر يييييي
الكان".
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نييييين وهريييييي قييييي ا نيييييدير ريييييي الروهييييييز ييييين البيييييرك ان "ال ييييي الروهيزيييييي رر ييييينن رلزيييييي الننريييييل
ئفيييييا دروييييي اإلئريييييي طيييييين ن ييييي رب طغييييييداد لالطمييييير " :نطينييييي ان " 15ناييييييلن لرييييير روهيييييز لن يييييي ر
طغداد بهري ل 3ن يين لرر بهري لن ر الطمر ".
ييييي لند لنييييي قي فييييي
ل ييييي ي ان "فيييييعر الروهييييييز طاييييي  250دينييييي ر لارييييير اللائيييييد لرييييين قينييييي ن
طفعر الننرل الع لنن".

كردفر ن رنن رمدير الطيس كل ط قن نئ ظ

العرا

ييييييين كقايييييييي كردفييييييير ن :ئظييييييير رميييييييدير الطييييييييس
طغيييييييداد الييييييييل  /قيييييييرر لزار الروييييييي ر لالمييييييين
النئاييييين كلييييي نئ ظييييي العيييييرا  :لانفييييي رن ييييين ر ييييييس األفيييييع ر .لقييييي ا النيييييدير العييييي لاروييييي ر ييييين
اليييييلزار  :نيييييلزاد درييييي قييييين رميييييري ميييييئ ن :كنيييييي "طهيييييدي ننييييي ارر ييييي فيييييع ر الطييييييس ييييين نيييييدن
كردفيييييير ن :يننيييييي رمييييييدير الطيييييييس النئايييييين كليييييي نييييييدن العييييييرا ن قريييييي  ".ل يييييي ي" :رنيييييي ي لويييييي ن
اقرمييييي دي ييييين كيييييا نئ ظييييي  :لرييييين الرييييين رييييييرر لركايييييي النن يييييذ الئدلديييييي طننييييي ك يييييرا الطييييييس نييييين
نيييييدن كقايييييي كردفييييير ن ".لكييييي ن فيييييعر ال طييييي اللائيييييد لاطييييييس ييييين كقايييييي كردفييييير ن يريييييرال طيييييين ث ثييييي
الي لث ثييييييييي الي ل 500دينييييييييي ر :ينييييييييي ارر ييييييييي اآلن ليميييييييييا كلييييييييي  5500دينييييييييي ر .ليلويييييييييد ييييييييين
نئييييييي ظرن رطييييييييا لدريييييييلي  11نبيييييييرل لررطيييييييي اليييييييدلاون :لربيييييييير طي نييييييي رفيييييييني كلييييييي كنرييييييي
ناي ر ل 311نايلن طي فنلي ط قاي كلردفر ن.
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ن ئا فلرب يرئد

نن و

فكري ال يرلقعه ئد ن كدلا

ييييي يييين نوايييييا البييييعا الفيييييلرب يييين نئ ظييييي كدلييييا :ن نفيييييط كطييييير نييييين
رلفييييي الييييييل  /كييييد
رطييييييي ايييييي رلامييييييا عيييييي ا نيييييي
طنيييييي النئ ظيييييي نيييييي ييييييي را الدلليييييي لالوييييييي  :ل ن الفييييييا
ييييييل النواييييييا ميييييي لان قرطيييييين يييييين ر يييييي ناييييييي
ال ع لييييييي االورن ييييييي دا ييييييا كدلييييييا .لكبييييييي
في فييييييي ل ننييييييي ل فييييييكري  :نلوييييييلد طئنيييييي نبيييييي ننييييييذ طييييييد النعيييييي ري األ ييييييير يييييين النن ييييييي :
لر يييييي قييييييي دا ئزطييييييي ل ننييييييي ل ع لييييييي اورن ييييييي  :ل ايييييي رلامييييييا عيييييي ا ل ييييييير نفييييييطل نيييييي
ع لييييييي اورن ييييييي دا ييييييا نئ ظيييييي كدلييييييا .لل يييييي كليييييي ن كيييييي النعالنيييييي الريييييين لمييييييا نيييييين دا ييييييا
كدلا لط لرلاما ن ال ع لي الفلري رن ي :و الوني طئوني لرينيري ل لائد
يييييير لرغيييييير النع دليييييي اييييي ر ييييييل كدليييييا :لقيييييي ا:
لرلقييييي قرطييييين ن رن ايييييي النعييييي ري يييييين وطهييييي
فييييييكري ال يرلقعهيييييي ئييييييد لفييييييركلن ث رريييييي كيو طييييييي ايييييي النعيييييي ري الئ مييييييا
"قييييييد نائييييييظ ن ويييييي
بن ال".

"المئ يين العرا" يفرنكر نب رك ك
النن ن

نيين كفرائيايين طن رنر

لك ليييييييي االن ييييييييلا /افييييييييرنكر االرئيييييييي د العيييييييي لامييييييييئ يين العييييييييرا :األئييييييييد :د ييييييييل لفيييييييي ئا ك يييييييي
كفييييييرائياي لانبيييييي رك يييييين نيييييي رنر النن نيييييي النزنيييييي يييييييد الث ثيييييي لاألرطعيييييي النيطاييييييين طر ييييييي
نريكي  :لالذب يي طاي ر س اف ينن ل رطن لكف نن لاف .
لقييييي ا االرئييييي د :ييييين طيييييي ن :كنيييييي "يفيييييرنكر د يييييل لفييييي ئا اإل ييييي اإلفيييييرائياي لانبييييي رك ييييين نييييي رنر
النن نييييي  ".لبيييييدَّد الطيييييي ن اييييي ن النييييي رنر "اليييييذب د ييييي كلييييييي اإلدار األنريكيييييي ييييي ك ييييي ر نييييي يفييييين
م ي اليرن نر لس نن ك البعلا العرطي ".
ل طَّييييير االرئييييي د ييييين "لقل يييييي اليييييدائ كلييييي و نيييييا ئييييييل البيييييعا ال افييييي ينن يييييير الي طاييييي لارميييييري:
المهيلنن".
لد ني الك نا لالقلي د رذا الن
ل بييييي ر كلييييي ن "نبييييي رك لفييييي ئا اإل ييييي اإلفيييييرائياي ييييي ريييييذا االورنييييي طييييي لطئرين يرعييييي رس نييييي
قييييييرارا االرئييييييي د العيييييي لاميييييييئ يين العييييييرا اليييييييذ ويييييير ل الر طيييييييي نيييييي اإلئييييييير ا اإلفييييييرائيان طكيييييييا
بك لي".
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لد يييييي ك يييييي الننظنيييييي اإل نييييييي العرطييييييي كليييييي ني عيييييي ك يييييي لفيييييي ئا اإل يييييي اإلفييييييرائياي الريييييين
"رهييييييييدي كليييييييي الرفيييييييياا كليييييييي وهييييييييز اإل يييييييي العرطييييييييي لرميييييييي ي الئيييييييييل النبييييييييرل لابييييييييعا
ال اف ينن".
لنييييييييي رنر "لربييييييييي االزدرييييييييي ر نييييييييين ويييييييييا الفييييييييي " :النررييييييييييا ييييييييين النن نييييييييي ييييييييييلنن  25ل26
يلنيل/ئزيران الو رب :د كليي لابن ن لطئ الولانا االقرم دي ل "م ي اليرن".
ييييييدره كدار الييييييرئيا األنريكيييييين دلن لييييييد ررانييييييا :ليرييييييردد نهيييييي
ل"ميييييي ي اليييييييرن" :يييييي فيييييي
رييييييل اييييي كوطييييي ر ال افييييي ينيين اييييي رييييييدي رنييييي زال نوئ ييييي لنميييييائ كفيييييرائيا :طنييييي يهييييي ل ييييي
ندين اليدا البرقي النئرا  :لئ لد ال وئين.
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الرئيا ردل ن يهن كن ل ال ا
كف نطلا

لز طرئ ف طادي

لك ليييييي االن ييييييلا /رنيييييي الييييييرئيا الرركيييييين روييييييا يييييييا ردل يييييي ن نربيييييي النع ر يييييي كيييييير كنيييييي
ل ال ا لز طرئ ف طادي كف نطلا ل النر ئج األللي .
وييييي ذلييييييي يييييين فافييييييا رغريييييييدا رعايييييييي ايييييي نريييييي ئج ان ر طيييييي اإل يييييي د لرئ فيييييي طادييييييي كفيييييي نطلا:
األئيييييد .لقييييي ا اليييييرئيا ردل ييييي ن " :رنييييي كييييير كنييييي ل ايييييل ال ييييي ئز ط النر طييييي ل ييييي النرييييي ئج يييييير
الرفييييييييني ".ل يييييييي ي" :اإلراد الل نييييييييي رواليييييييي نيييييييير يييييييير اليييييييييل ل رننيييييييي ن رعييييييييلد نريويييييييي
انر طيييييي طادييييييي كفيييييي نطلا طيييييي ل ير ايييييي الندينيييييي ".لريييييي ط ردل يييييي ن" :نثانيييييي كنيييييي يييييين الفييييييي ط
فنن يييييين يييييي ا النرئاييييييي الي دنيييييي ي يييييي نئيييييييل رييييييدا ن الننبييييييلد لعييييييي ( 2023نئلييييييي ر فييييييييا
الونهلريييييي ) ييييين ويييييلا نييييين اللئيييييد لالرع يييييد ل ييييين ك ييييي ر نطييييي در رئييييي لي البيييييعا (ي ييييي ئيييييزا
العدالييييييي لالرننيييييييي لئيييييييزا الئركييييييي اليلنيييييييي ) :لدلن الرنييييييي زا ييييييين الدينيرا يييييييي لفيييييييي د اليييييييي نلن
لر ييييييي لافيييييييريرار اليييييييط د ".ل ردي اليييييييرئيا الرركييييييين" :فنلاميييييييا الرع نيييييييا ييييييين يييييييل نمييييييي لئن
الل نيييييي نييييي االفيييييرئي ق الدا ايييييي لال رويييييي الن ثاييييي نييييي ط دنييييي ل اييييي ر فيييييه قنييييي العبيييييرين
الرن فرعيد نه ي البهر لزي ررن كل المين لطعدر قن لرلط الونلطي لالطاي ن".
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طلنطيل :رن ي كنك ني ئيييي الفرئن ي النئ دث
البن لي

ن كلري

رلفيييييييي الييييييييل  /بييييييي ر لزيييييييير ال رويييييييي األنريكييييييين ن ييييييييي طلنطيييييييل كلييييييي لويييييييلد رمييييييي ئييييييييييي
الفيييييرئن ي لابييييين ن لطيلنييييي يييييي ن نئ دث رهنييييي النلليييييي طعيييييد رطييييي دا ررانيييييا لكيييييي الرفييييي ئا.لوييييي
نيييييين ك يييييي ن لفيييييي ئا اإل يييييي البيييييين لي ن الييييييز ي كييييييي ولنيييييي لن
رييييييذ الرمييييييريئ طعييييييد فيييييي
طيييييي ب مييييييي يئرييييييلب ايييييي "ن يييييينلن ننريييييي ز لنثييييييير ل ررنيييييي " كبييييييي نييييييي الييييييرئيا
راييييييي
اييييي نفيييييرل ن نييييين
دلن ليييييد ررانيييييا .لقييييي ا طلنطييييييل نيييييدن فيييييئا ييييين كنك نيييييي كويييييرا نئ دثييييي
نييييي البييييين ا نويييييددا ييييين النفيييييريطا اليرييييييا " :لييييييد نانييييي اييييي كرفييييي األفيييييا ليييييذلي ننيييييذ رييييي نلب
يييييا :ل رييييييد ن الن ئظييييي الرييييين ر يرهييييي نييييين كلريييييي البييييين لي ميييييط
لنعرييييييد ننييييي ييييين نكييييي ن
الييييييل ربيييييير كلييييي ن ريييييذا قيييييد يكيييييلن ائرنييييي ال ئييييييييي لاغ يييييي ".ل ييييي ي" :نئييييين نفيييييرعدلن لان ييييين
قيييييييدن لنفيييييييرعدلن رن نييييييي لاطيييييييد ييييييين رييييييير لوييييييييز كذا بييييييي ر الكلرييييييييلن البييييييين ليلن كلييييييي نهييييييي
نفرعدلن لراي النن قب ".
ل يييييرا طلنطييييييل ييييين نايييييي ييييين نلاميييييا الئيييييلار نييييي النظييييي البييييييل ن :ن كيييييدا اييييي ن ررانيييييا
طع طرف ل كل كي .
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