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لنويييييي

رئييييييس
الأتاة)
رئييييييس لنويييييي الأييييييتاة سلييييييلنبا ة ييييييت لنويييييي الأييييييتاة ا رلأيييييي ةيييييي الل ييييييت ا س سييييييد
اللسد با تسا (.ص(..) 5لتق لنو الأتاة)
خالا انللاع لهسئ رئال لنو الأتاة..
ال عبيييييي ت ييييييداد  :ال ييييييا الل ييييييرسع اللنبييييييا لسخ ييييييص قييييييرار النييييييتاأس الليييييي لهيييييي سييييييا
اللتاط العراق تالدتل ا(.ص(..) 6لتق لنو الأتاة)
ال عبييييي  :ليييييأ ل ا قرسبيييييا بركييييي اخييييير لوييييي تأ رسلسييييي لييييي العا يييييل ال بسبييييي ب يييييداد(.ص6
)(..لتق لنو الأتاة)
د .ب يييييسر ال يييييداد أائييييية رئيييييس لنوييييي الأيييييتاة  :العراقسيييييت سعس يييييت السيييييت كييييي الييييي لييييي
ا ل تا للنرار ب ا دلاء ال هداء(.ص(..) 7لتق لنو الأتاة)
د .ب يييييسر ال يييييداد أائييييية رئيييييس لنوييييي الأيييييتاة  :العراقسيييييت سعس يييييت السيييييت كييييي الييييي لييييي
ا ل تا للنرار ب ا دلاء ال هداء(.ص(..) 7لتق لنو الأتاة)
د .ب ييييسر ال ييييداد سب يييييم ليييي بعيييييي ا ليييي اللل يييييد كيييي ب يييييداد ،يتلتسييييال ةليييييا لنويييي الأيييييتاة
تاللأ سيييييييد ةويييييييا دةييييييي اللنللييييييي اليييييييدتل لوعيييييييرا كييييييي لر وييييييي البأييييييياء تا ةليييييييار(.ص8
)(..لتق لنو الأتاة)
خيييييييالا لنائيييييييي الونأييييييي اللأليييييييسنس للخييييييياسرال الب ييييييير  ..الل يييييييارس الخدلسييييييي تاالليييييييليلارس
للطوييييييية اليييييييلنرار لسالييييييي تادار تسييييييي ا ليييييييا سنييييييية ا لليييييييعت السيييييييي(.ص(..) 9لتقييييييي
لنو الأتاة)
لنويييييي الأييييييتاة سأهيييييي قييييييراء قيييييياأتأس تسأيييييياق ق يييييياسا خدلسيييييي لهليييييي (.ص(..) 10لتقيييييي
لنو الأتاة)
لنأييييييييي أسابسييييييييي لطالييييييييية بلأ سييييييييي الييييييييير خييييييييير االلعييييييييياة االل لرتأسييييييييي ت نييييييييية اللتاقييييييييي
االبا س (.ص(..) 12اللتلرس أست )
الأائييييية لييييي كيييييدة  :لنرسييييير الأ يييييا الليييييأت للأ سييييي البرأيييييال ال يييييتل ل ييييي ي تلخسييييية
لآللاا(.ص(..) 12ال رال أست )
الأائيييييية ةييييييالر ال يييييياس  :لييييييعللر الب ييييييرس سدكييييييي اللطبسيييييي تتيد الن ييييييس ال ولييييييطسأس (.ص13
)(..ت ال اللعوتل )
الأائييييية كا يييييا ال يييييلالت  :ال يييييلن س يييييا ةييييي ل اسليييييال بيييييس ال ليييييا اللساليييييس ب يييييأ اخيييييرا
النتال ا لسر س (.ص(..) 13لتا س أست )
الأائييييية لأ يييييتر البعسنييييي سيييييرنن للدسيييييد كلييييير لييييي لويييييا الت ييييياالل ربعييييي ي يييييهر(.ص14
)(..اللتلرس أست )
الأائييييييية أعيييييييس العبيييييييتد  :ليييييييأعط “ةبيييييييد اللهيييييييد ” يييييييهرا ات يييييييهرس ل لييييييي اليييييييدرنال
تالهسئال الخا (.ص(..) 14ت ال اللعوتل )
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الأائيييييية نييييييتاد اللتلييييييت  :طويييييية أسيييييياب بييييييالل نس ليييييي لييييييدسر ةييييييا
ال لاد (.ص (.) 14ب داد الست )
الأائيييييية لييييييلار النييييييابر  :ليييييي أ ييييييتل ةوييييييا ي ت سيييييير سييييييأل ةيييييي طرسيييييي الخأنيييييير(.ص15
)(..اللتلرس أست )
الأائييييية ييييياخ ال يييييساد سع يييييد كيييييت ال ييييينر برئالييييي لنأييييي الأ اسييييي بييييي  11يييييتلا(.ص15
)(..اللتلرس أست )
الأائييييييية يييييييرس ةوسيييييييت س ييييييي ر لييييييي لسيييييييار ل يييييييبت سنيييييييتد اللخييييييياسرال نيييييييا اليييييييناط
ال تل (.ص (..)16ب داد الست )
الأائيييييييية كييييييييالن العسلييييييييات  :بعيييييييي ال لييييييييا ل يييييييي قييييييييدلا كيييييييي لييييييييا الل رسيييييييير تاخيييييييير
بال تل (.ص(..) 16ب داد الست )
الأائيييييية ليييييير تل ييييييل الييييييدس  :النسييييييا الندسييييييد سييييييرك ل يييييي سا لنأيييييي برللاأسيييييي لالطييييييالع
ةوا السال بس الأ ط ك االقوس (.ص(..) 17ت ال اللعوتل )

•

رئيييييس النلهترسييييي س يييييدد ةويييييا ل يسيييييا نهيييييتد لرليييييس الليييييال كييييي اللأطنييييي خيييييالا لنائيييييي
ت سر الخارنس البرسطاأ (.ص(.) 18ت ال االأباء العراقس )
يييييييالن سع يييييييد لييييييي لأيييييييد اسلسييييييي لع سييييييي االليييييييلنرار كييييييي اللأطنييييييي (.ص (..)18الليييييييتلرس
أست )
لنوييييييي اليييييييت راء ستاكييييييي ةويييييييا ليبسيييييييل الل ا يييييييرس اللنييييييياأسس تقطييييييي االألرأسيييييييل خيييييييالا
لاةال لأدس االلل اأال(.ص(..) 19ت ال االأباء العراقس )
ت سيييييير اللخطييييييسط أييييييتر الييييييدلسل سع ييييييد ةليييييي العالقييييييال العراقسيييييي ا ردأسيييييي خييييييالا ل ييييييار لي
ك اللعر الدتل اليالم ة ر ك ةلا (.ص(..) 20ت ال االأباء العراقس )
رئيييييس ائيييييلالا دتلييييي النييييياأت أيييييتر الليييييال  :ال يييييرة بيييييس يلرس يييييا ت سيييييرا ليييييلعد اليييييا
اأهسار دتا بال ر ا تلط(.ص(..) 20لتا س أست )
قييييييار :الييييييلنتاب كسييييييي لخال يييييي
قييييييار س سييييييا الأا يييييير ستنييييييي لابييييييا للنويييييي
ل يييييياكخ
رس لوناأت (.ص(..) 21اللتلرس أست )
التكيييييييا  :ةيييييييالت ال سول يييييييل ل خييييييي اليييييييا ال يييييييساد الييييييي سب يييييييم ةييييييي االييييييييار (.ص21
)(..اللتلرس أست )
العييييييدا االلسر سيييييي ل ييييييا ةيييييي لييييييترط  7للييييييعتلس ةييييييراقسس بللييييييو ر ييييييا ليييييي يييييير
خدلال أ طس (.ص (..) 22ب داد الست )
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يييييي
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• اليييييتطأ ال ردليييييلاأ  :لبا ييييييال لنأييييي لطبسييييي ات ييييياع ر يييييتي ت يييييول اليييييا لر وييييي
النرار(.ص (..)22لتا س أست )
• يييييي ة لر ليييييياأ  :الأنييييييا اخوييييييل  400دار لولر لييييييا ب نيييييي لتلييييييع لطييييييار ر ييييييتي(.ص23
) (..ت ال اللعوتل )

يييييدتر

• للييييييو ت س لنيييييي ت ةائويييييي بلأ لهييييييا تسلييييييرقت لبو ييييييا ليييييي الليييييياا ييييييرق ب ييييييداد(.ص24
)(..اللتلرس أست )
• االليييييييلخبارال العلييييييي رس لنيييييييب ةويييييييا ارسييييييياب خطسييييييير كييييييي ال رلييييييي باالأبيييييييار(.ص24
) (..ب داد الست )
• ال ييييييد ال ييييييعب سخلييييييد رائيييييي بسيييييير أ ييييييبل ييييييرة أسأييييييت تسنويييييي ةتائييييييا (.ص (..)25
ت ال اللعوتل )

•
•
•

تأ رسلسيييييي ليييييي لأيييييياط العا ييييييل (.ص26

يلاأيييييي ب ييييييداد :ركيييييي ي ييييييير ليييييي  20يلييييييا لويييييي
) (..ت ال االأباء العراقس )
اأخ ييييييييا لبسعييييييييال البأييييييييي اللر يييييييي كيييييييي اسييييييييار للنييييييييارة  4لوسييييييييارال دتالر(.ص(..) 26
اللتلرس أست )
الراكيييييدس سأ ييييي كييييير لبيييييالل ا ييييياكس ةأيييييد اليييييلال اللتخيييييا رالبيييييي ةييييي طرسييييي لاليييييلر
ال رال أست )
ارد(.ص (..)27
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• بييييييياط سنيييييييت للييييييي ال ةويييييييا  3يييييييتان يلأسييييييي كييييييي لدسأييييييي العيييييييرس
)(..النب ال تسلس )
• الللو يييييييي ت ترسييييييييا لعيييييييي ا للييييييييسر ةالقلهلييييييييا ال لارسخسيييييييي أ ييييييييت كييييييييا يتليييييييي (.ص28
)(..الرسا )
الل يييييييرس (.ص28

• • ت يييييييأر سيييييييدةت ال وليييييييطسأسس الألهيييييييا
ا تلط(.ص (..) 30كرألا )24
• سييييييييرا لعويييييييي يأهييييييييا لييييييييلتقا العلييييييييا ببأييييييييدس
ستلست(.ص (..) 31كرألا )24

كر ييييييي النييييييير
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تل نسييييييي الليييييييال كييييييي ال ييييييير
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رئس

لنو

الأتاة سللنبا ية اء لو ال ل الأسابس
لنوييييي

لتقييييي لنوييييي الأيييييتاة /اليييييلنبا رئيييييس
ال ل الأسابس برئال الأائة كالن اللار .
تأييييياق الونييييياء ل عسيييييا ةليييييا لنوييييي الأيييييتاة كييييي اللر وييييي اللنبوييييي بلنييييياا الرقابييييي تالل يييييرس  ،لييييي
خيييييييالا أنيييييييا النييييييي تاأس اللعطوييييييي  ،تلراقبييييييي لأ سييييييي البرأيييييييال ال يييييييتل تليييييييد لطبسنيييييييي ،تلنسيييييييس
ا داء اللأ س .
تي يييييد ليييييسادلي خيييييالا الونييييياء ةويييييا يسلسييييي تنيييييتد لعار ييييي بأييييياء كييييي لنوييييي الأيييييتاة ل يييييت قيييييادر
ةوا اللنسس تاللنتس لألداء ال تل ؛ ل ينا لندس ا داء ا ليا لو عة.

رئس

لنو

الأيييييتاة ل ليييييد ال وبتلييييي ةيييييددا لييييي ية ييييياء لوييييي

الأتاة سللنبا ة ت لنو الأتاة ا رلأ ة
الل ت ا س سد اللسد با تسا

لتقيييييي لنويييييي الأييييييتاة /الييييييلنبا رئييييييس لنويييييي الأييييييتاة ل لييييييد ال وبتليييييي ة ييييييت لنويييييي الأييييييتاة
ا رلأيييييي ةيييييي الل ييييييت ا س سييييييد اللييييييسد رلييييييل با تسييييييا  ،سراكنييييييي ة ييييييت لنويييييي الأييييييتاة العراقيييييي
اللسد ائة خدر تةد ٌد ل يبأاء الل ت ا س سد .
تأييييييياق الونييييييياء لع سيييييييي العالقيييييييال البرللاأسيييييييي بيييييييس الناأيييييييية ا رلأييييييي تالعراقيييييييي تل عسيييييييا لنييييييييا
ال داق .
ليييييا ب يييييم الونييييياء لويييييا يبأييييياء الل يييييت ا س سيييييد تيت ييييياةه  ،تبييييي ا النهيييييتد لل رسييييير ليييييا لبنيييييا لييييي
اللخلط ييييييييال ،ك ييييييييال ةيييييييي ةلييييييييار لييييييييأنار ،تةييييييييتد الأييييييييا س  ،تلييييييييتكسر الخييييييييدلال ليييييييي ينييييييييا
االليييييييلنرار.تي يييييييد رئيييييييس لنوييييييي الأيييييييتاة اسللاليييييييي با س سدسييييييي ل يييييييت ةراقييييييي ي يييييييسا ،تدةليييييييي
للتانييييييدس ةوييييييا يرا ييييييسه  ،تالعلييييييا ةوييييييا ةيييييياد ا ت يييييياع الطبسعسيييييي لييييييا لأيييييياطنه ؛ ب سيييييي ل يييييينس
ةتد الأا س ل ا س سدس لا لأاطنه .
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خالا انللاع لهسئ رئال لنو الأتاة..
ال عب ت داد  :ال ا الل رسع اللنبا لسخ ص قرار النتاأس
الل له سا اللتاط العراق تالدتل ا
لتقيييييي لنويييييي الأييييييتاة /ةنييييييد اللييييييسد ليييييي ييييييرس ال عبيييييي الأائيييييية االتا لييييييرئس لنويييييي الأييييييتاة
انللييييياع لييييي الليييييسد ب يييييسر يييييداد أائييييية رئيييييس اللنوييييي  ،السيييييت الياليييييياء  25سيييييرا  2019ب يييييم
نلويييي ليييي اللو ييييال الخا يييي بالناأيييية الل ييييرسع تالرقيييياب للنويييي الأييييتاة تةلييييا الونييييا الأسابسيييي
.
تقييييييييياا ال عبييييييييي خيييييييييالا االنللييييييييياع ا سسئييييييييي الرئالييييييييي لهللييييييييي بناأييييييييية الل يييييييييرسعال الناأتأسييييييييي
تااللل يييييياكال لوللييييييعتلس اللأ سيييييي سس كيييييي ال تليييييي باةلبييييييار ا ييييييد اسيييييي ر ييييييائ الناأيييييية الرقيييييياب ،
تاس ييييا لوييييا ل يييي سا الونييييا الليييي سنيييية ا لييييللخ ةيييي الونييييا الأسابسيييي الدائليييي تليييي ييييي طر هييييا
ةوا لنو الأتاة“.
ليييييا ييييييدد ال عبيييييي ت ييييييداد ةوييييييا اسلسيييييي االلييييييراع بل يييييي سا الونييييييا الدائليييييي تالعلييييييا ةوييييييا االلييييييراع
بييييي قرار النيييييتاأس  ،لع يييييدس ةويييييا ا اللر وييييي اللنبوييييي ليييييل ت لخلو ييييي للاليييييا ةييييي ليييييابنالها سيييييم
ليييييس ت سأييييياي لر سييييي ةويييييا نتاأييييية لهييييي الليييييتاط ب ييييي ا لبا ييييير لييييييا دةييييي اقالييييي الل يييييارس ليييييتاء
االلليلارس ات ال تلس تل رس النتاأس الخا بها “.

ال عب  :لأ ل ا قرسبا برك اخر لو
ال بسب ب داد

تأ رسلس ل العا ل

لتقيييييي لنويييييي الأييييييتاة /اللنييييييا اللييييييسد ليييييي ييييييرس ال عبيييييي الأائيييييية االتا لييييييرئس لنويييييي الأييييييتاة
بل لبيييييييييي السيييييييييت الياليييييييييياء  -25سيييييييييرا  ، 2019بيييييييييال رس الييييييييير ل ليييييييييد البسيييييييييال اللييييييييي رلسر
تالعل ر لونائد العا لونتال الللو “.
ال خ
تقييييياا ال عبييييي ا النهيييييتد اللييييي بييييي للها االنهييييي االلأسييييي أنيييييا خطييييي ركييييي ال يييييتان ال تأ رسلسييييي
ةييييي ال يييييتارع الرئسليييييس تركييييي الليييييسطرال  ،نهيييييد لللسييييي اي لييييير بخوييييي نيييييت لييييي االطلئأيييييا تالينييييي
ليييييد الليييييتاط العراقييييي الييييي ال اا سلطوييييي اليييييا لأنييييي ال الأسييييي اخييييير ةييييياد ب يييييداد ت اكييييي ليييييد
العييييييرا الييييييا اليييييي االليييييي اللييييييا تسيييييي ا لت ييييييا لألنهيييييي االلأسيييييي تااللييييييلخبارالس تلعييييييات اللييييييتاط
لعها كا ل ل سل ن بلنهتد ل ناأة تا د با سنة خو لعات .
تنيييير خييييالا الونيييياء ب يييييم اللر ويييي الياأسيييي لييييي خطيييي كييييلن ال ييييتارع ال رةسييييي تركيييي ال ييييتان ةييييي
ل ييييييسط ا ويييييية اال سيييييياء الليييييي أس  ،تلأهييييييا لدسأيييييي ال اخلسيييييي اللندليييييي ت لدسأيييييي ال ييييييدر تاالةخلسيييييي
لر و ال ن .
تبيييييييس البسيييييييال ا النسييييييياد العالييييييي لونيييييييتال اللليييييييو اتةييييييي ل باليييييييل الا سييييييي ال ليييييييا ال تأ رسلسييييييي
بسييييير لخييييي ل يييييتا النلييييين الييييي ت يييييا األانيييييي ل اسييييي اال ا يييييير لييييي  4,7لوسيييييت
لعليييييا لخيييييا
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طييييي  “.ال عبييييي ا يييييد ةويييييا ا س يييييت سأييييياي سيييييت رلييييي س ل يييييا بيييييي لييييي ا ب يييييداد بركييييي اخييييير لوييييي
تأ رسلسييييي ةييييي ليييييدسأله سلسييييي سييييي ا اللت يييييتع ت أهييييياء نبييييي لأسييييي  ،أاسسيييييي ةييييي اأيييييي اال بيييييدا
سلول نلاا ب داد ال نسن بعد ا األ ل طا به الندرا “

د .ب سر ال داد أائة رئس لنو الأتاة  :العراقست سعس ت
الست ك ال ل ا ل تا للنرار ب ا دلاء ال هداء
لتقييييي لنوييييي الأيييييتاة /ييييياري السيييييت اليييييد لتر ب يييييسر ال يييييداد أائييييية رئيييييس لنوييييي الأيييييتاة العراقييييي
كيييييي لعيييييير لو ييييييتر ال تلت راكسيييييي ل ييييييهداء ال ييييييد ال ييييييعب  ،تل ييييييل ييييييعار (ب لييييييت اللرنعسيييييي
العوسييييييا تدلييييييياء ال ييييييهداء أل يييييييرأا) ،اليييييي يقيييييييس السييييييت الياليييييييياء  25/6/2019كيييييي با ييييييي لنوييييييي
الأييييييتاة لونأيييييي ال ييييييهداء تال يييييي اسا تالليييييينأاء اللسالييييييسس الأسابسيييييي تباللألييييييس ليييييي سسييييييأ ال ييييييد
ال ييييييييعب بلأالييييييييب اليييييييي ر اللييييييييأتس الخالليييييييي ل ليييييييي ت اللرنعسيييييييي الر ييييييييسد تلألييييييييس ال ييييييييد
ال ييييييعب  ،ال ييييييداد خييييييالا لنتالييييييي كيييييي يرتقيييييي اللعيييييير اليييييي نلييييييد اللتاقييييييا البطتلسيييييي ت ييييييتر
اللعييييياري يييييد ا رسييييياة ،ي ييييييار اليييييا نييييي ل ييييي سال ال ييييييد ال يييييعب تالنيييييتال ا لأسييييي تالعليييييي رس
تقييييييتال البس ييييييلر  ،ل ييييييس ا لييييييسادلي ”:لييييييتال ل يييييي سال سييييييعالء ا بطيييييياا نلسعييييييا ليييييي سل نيييييي الأ يييييير
ةويييييا قيييييت ال ييييير تالخيييييال  ،تالعراقسيييييت سعس يييييت السيييييت كييييي الييييي لييييي ا لييييي تا ليييييلنرار ب يييييا
دلاء ال هداء”.

د .ب سر ال داد أائة رئس لنو الأتاة  :العراقست سعس ت
الست ك ال ل ا ل تا للنرار ب ا دلاء ال هداء
لتقييييي لنوييييي الأيييييتاة /ييييياري السيييييت اليييييد لتر ب يييييس ر ال يييييداد أائييييية رئيييييس لنوييييي الأيييييتاة العراقييييي
كيييييي لعيييييير لو ييييييتر ال تلت راكسيييييي ل ييييييهداء ال ييييييد ال ييييييعب  ،تل ييييييل ييييييعار (ب لييييييت اللرنعسيييييي
العوسييييييا تدلييييييياء ال ييييييهداء أل يييييييرأا) ،اليييييي يقيييييييس السييييييت الياليييييييياء  25/6/2019كيييييي با ييييييي لنوييييييي
الأييييييتاة لونأيييييي ال ييييييهداء تال يييييي اسا تالليييييينأاء اللسالييييييسس الأسابسيييييي تباللألييييييس ليييييي سسييييييأ ال ييييييد
ال ييييييييعب بلأالييييييييب اليييييييي ر اللييييييييأتس الخالليييييييي ل لييييييييت اللرنعسيييييييي الر ييييييييسد تلألييييييييس ال ييييييييد
ال ييييييعب  ،ال ييييييداد خييييييالا لنتالييييييي كيييييي يرتقيييييي اللعيييييير اليييييي نلييييييد اللتاقييييييا البطتلسيييييي ت ييييييتر
اللعييييياري يييييد ا رسييييياة ،ي ييييييار اليييييا نييييي ل ييييي سال ال ييييييد ال يييييعب تالنيييييتال ا لأسييييي تالعليييييي رس
تقييييييتال البس ييييييلر  ،ل ييييييس ا لييييييسادلي ”:لييييييتال ل يييييي سال سييييييعالء ا بطيييييياا نلسعييييييا ليييييي سل نيييييي الأ يييييير
ةويييييا قيييييت ال ييييير تالخيييييال  ،تالعراقسيييييت سعس يييييت السيييييت كييييي الييييي لييييي ا لييييي تا ليييييلنرار ب يييييا
دلاء ال هداء”.
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د .ب سر ال داد سب م ل بعي ا ل اللل د ك ب داد ،يتلتسال ةلا
لنو الأتاة تاللأ سد ةوا دة اللنلل الدتل لوعرا ك لر و
البأاء تا ةلار
لتقييييي لنوييييي الأيييييتاة /ليييييلنبا اليييييد لتر ب يييييسر ال يييييداد أائييييية رئيييييس لنوييييي الأيييييتاة العراقييييي السيييييت
اليالييييييياء  25/6/2019كيييييي ل لبييييييي الرلييييييل بب ييييييداد اللييييييسد لأييييييت لييييييايست رئييييييس الييييييدائر اللسالييييييس
كيييييي بعييييييي ا ليييييي اللل ييييييد لييييييد العييييييرا تال تكييييييد اللراكيييييي لييييييي ،تنيييييير خييييييالا الونيييييياء ب ييييييم خيييييير
لطيييييييترال تلليييييييلندال ا ت ييييييياع اللساليييييييس تا لأسييييييي ةويييييييا الليييييييا العراقسييييييي تيتلتسيييييييال ةليييييييا
لنو الأتاة ك اللر و النادل .
ال يييييداد كييييي بداسييييي الونييييياء ر ييييية ب سيييييار الليييييسد ليييييايست ،تيلييييي ليييييسادلي قيييييرار بعيييييي ا لييييي اللل يييييد
بللدسيييييد ةلوهيييييا كييييي العيييييرا اليييييا  31لييييياست 2020ك يييييال ةييييي دتر البعيييييي ليييييالنت بيييييي لييييي يةلييييياا
ألييييياأس لنيييييا ال يييييعة العراقييييي  ،ل يييييس ا بيييييالنتا  ”:العيييييرا يييييارة أسابييييي ةييييي العيييييال يةليييييا لأخيييييس
رسييييياب كييييي اللأطنييييي  ،تالسيييييت ةويييييا اللنللييييي اليييييدتل دةييييي العيييييرا كييييي لر وييييي البأييييياء تا ةليييييار
بعيييييد اليييييدلار تال يييييرة ،تلنوييييي الأيييييتاة لدسيييييي يت لسيييييال كييييي اللر وييييي النادلييييي  ،تليييييأعلا لييييي ال تلييييي
ال السييييييي لليبسيييييييل ا لييييييي تاالليييييييلنرار ،تلتانهييييييي الل يييييييدسال للعالنييييييي اللو يييييييال تيقيييييييرار النيييييييتاأس
تالل ييييييييرسعال تلنييييييييدس الخييييييييدلال ا لالييييييييس لولييييييييتاطأس كيييييييي نلسيييييييي الل اكخييييييييال ،تاأهيييييييياء لوييييييييا
لخسلييييييال الأييييييا س تل اربيييييي ييييييا ي يييييي اا ال ليييييياد اللييييييال تا دار تلييييييتكسر كييييييرص العلييييييا لو ييييييباة
العاطوس ت ةاد يةلار البأا الل لس ”.
رئيييييييس اليييييييدائر اللساليييييييس كييييييي البعيييييييي  ،يةيييييييرة ةييييييي ليييييييعادلي كييييييي ةنيييييييد سييييييي ا الونييييييياء الليلييييييير،
تاليييييييييلعرا الل يييييييييهد اللسالييييييييي تا لأييييييييي كييييييييي العيييييييييرا تاللطيييييييييتر ال ا يييييييييا ةويييييييييا لخلويييييييييا
اللليييييييلتسال ،لع يييييييدا يييييييرص بعيييييييي ا لييييييي اللل يييييييد ةويييييييا يليييييييللرار لأ سييييييي بيييييييرال الللييييييياةدال
ا أليييييييياأس تدةيييييييي ال تليييييييي العراقسيييييييي كيييييييي يداء لهالهييييييييا للع سيييييييي كييييييييرص ا لييييييييلنرار تاال دسييييييييار
اللأ تد.
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خالا لنائي الونأ اللألسنس للخاسرال الب ر  ..الل ارس الخدلس
تااللليلارس للطوة اللنرار لسال تادار تس ا لا سنة ا
للعت السي
لتقيييييي لنويييييي الأييييييتاة /اللنييييييا اللييييييسد ليييييي ييييييرس ال عبيييييي الأائيييييية االتا لييييييرئس لنويييييي الأييييييتاة ،
بل لبييييييييي السييييييييت اليالييييييييياء  -25سييييييييرا  ، 2019بلليويييييييي الونأيييييييي اللألييييييييسنس لللخيييييييياسر ل اكخيييييييي
الب ر .
تقييييييياا ال عبييييييي ا ” لنوييييييي الأيييييييتاة يييييييرص ةويييييييا ل يييييييلس لتا أييييييي  2019لخ س يييييييال لالسييييييي
بسييييير نيييييدا ل اكييييي الل اكخيييييال تل دسيييييدا ل اكخييييي الب ييييير اللييييي لعييييياأ ا يييييير لييييي سرسيييييا لييييي ل يييييا ا
أنييييييص الخييييييدلال  ،سيييييير ا ةلوسيييييي الل ييييييتا ليييييي لر ويييييي اللخ ييييييسص الييييييا ييييييرا سيييييي االلييييييتاا
للطوييييييية تنيييييييتد اليييييييلنرار ادار تلسالييييييي داخيييييييا الب ييييييير ات اسييييييي لدسأييييييي ةراقسييييييي اخييييييير  ،للبيييييييدا
لر و لأ س الل ارس ال بر تالخدلس ت سرسا“.
تليييييياب ” ا سأيييييياي لخ س ييييييال لالسيييييي اخيييييير للألسيييييي ةبيييييير نهييييييال لاأ يييييي خارنسيييييي ليييييييا البأييييييي
الييييييييدتل تالنيييييييير السابيييييييياأ  ،ت سرسييييييييا  ،سيييييييي اس ييييييييا ال لأ يييييييي اال كيييييييي خييييييييا االلييييييييلنرار االدار
تاللسالييييي لولدسأييييي  ،تسأيييييا سنييييية يييييرص ابأييييياء الل اكخييييي ةويييييا ل يييييو ليييييدسأله تابأييييياء ليييييدسأله
لوللييييييياسل كييييييي خوييييييي بسئييييييي ال أييييييي نا بييييييي لالليييييييليلار تل ييييييينع ةويييييييا اقالييييييي الل يييييييارس ب اكييييييي
الها“.
لخ
تب ييييييا لطالبييييييال الللخيييييياسرس بييييييس ال عبيييييي ا ” نلسيييييي سيييييي اللطاليييييية ل ييييييرتة تلل أيييييي اللأ سيييييي
 ،ل أهييييييا ب انيييييي الييييييا لأخييييييس ةبيييييير لألييييييس لنييييييال لألييييييسنس لنييييييت بدرالييييييلها تأنوهييييييا لونهييييييال ال
العالقيييييي ب ييييييا يييييي اكس تت ييييييت  ،تلييييييسعلا لنويييييي الأييييييتاة ةوييييييا دةلهييييييا تأييييييي لليييييييا ال ييييييعة
الدليييييلتر  ،تكسلييييييا سلعويييييي بيييييي دارال الل اكخييييييال  ،كهأيييييياي طييييير قاأتأسيييييي سييييييل ليييييي خاللهييييييا اللعالييييييا
لعهييييي  ،تاالسييييي سيييييت ا ل يييييت سييييي الونيييييا لينس سييييي لو يييييارع تل ييييي سا قأاةييييي ليييييد ال يييييارع بلر يييييسن
ل سليوه اتال تاخسرا تال سليا بي كنط لسنت ب دار ل خاله ب ا الاأ تلهأس “.
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لنو

الأتاة سأه قراء قاأتأس تسأاق

ق اسا خدلس لهل

لتقييييي لنوييييي الأيييييتاة /يأهيييييا لنوييييي الأيييييتاة كييييي نوليييييلي الليييييابع تالع يييييرس اللييييي ةنيييييدل برئالييييي
 175أائبييييييا
اللييييييسد ل لييييييد ال وبتليييييي رئييييييس اللنويييييي السييييييت اليالييييييياء  2019/6/25تب ييييييتر
سا اللتاطأس .
قراء قاأتأس تلأاق ق اسا خدلس لل
تكيييييي للييييييلها النوليييييي  ،طاليييييية ةييييييدد ليييييي اللييييييسدال تالليييييياد الأييييييتاة بلييييييتكسر اللرا يييييي االلل اأسيييييي
يييييي لهيييييي كيييييي
لطوبيييييي الليييييياد االةييييييداد كيييييي الأييييييتا بييييييدال ليييييي لييييييتنهه الييييييا اللرا يييييي اللخ
االق ييييييس  ،ا يييييياك الييييييا لييييييتكسر لرا يييييي الل اأسيييييي قييييييرة لخسلييييييال الأييييييا س لولخ سييييييا ةيييييي اسييييييا
الطوب ك يداء الل اأاله .
بيييييييدتر تنيييييييي الليييييييسد رئيييييييس اللنوييييييي  ،لنأييييييي اللربسييييييي بالل ييييييياك ةانوييييييي لولعأسيييييييس كييييييي ت ار
اللربس اللخا االنراء ال تر ب أ لعالن ةد تنتد لرا الل اأس ك الأتا .
تكيييييي ييييييأ يخيييييير ،يرنييييييا اللنويييييي الل ييييييتسل ةوييييييا ل ييييييرتع قيييييياأت اللعييييييدسا االتا لنيييييياأت نيييييي
تل يييييادر االليييييتاا اللأنتلييييي ت سييييير اللأنتلييييي العائيييييد اليييييا ار يييييا الأخيييييا اللييييياب رقييييي ( )72لليييييأ
 2017تاللنييييييد ليييييي لنييييييا اللالسيييييي تالناأتأسيييييي تالل ييييييال تالع ييييييائر ل ييييييس لأاق ييييييلي ليييييي رئاليييييي
اللنو ترعلاء ال لا الأسابس ست د االربعاء ك الناة الدللترس .
لييييي نهييييي اخييييير  ،ل يييييل اليييييرئس ال وبتلييييي اليييييا اليييييلعداد رئالييييي اللنوييييي الليييييلنباا ا طوييييية لييييي
الليييييي
الليييييسدال تاللييييياد الأيييييتاة كييييي ييييياا تنيييييتد ق ييييياسا كلييييياد لخيييييص ي لليييييعتا كييييي الدتلييييي
اليييييا االدةييييياء العيييييا  ،تبخالكيييييي سل ليييييا يييييا ة الطوييييية اللليييييعتلس الناأتأسييييي كييييي الييييي ةيييييد ييييي
ادةائي.
تي رنييييييا اللنويييييي الل ييييييتسل ةوييييييا لنليييييير قيييييياأت اةيييييياد لأللييييييب الداخوسيييييي تالييييييدكاع الييييييا الخدليييييي
تاللنييييييد ليييييي لنأيييييي االليييييي تالييييييدكاع ل ييييييس لعييييييدسا اللنليييييير تةر ييييييي كيييييي نوليييييي سييييييت الخلييييييس
اللنبا.
يييييدار رئالييييي لنوييييي الأيييييتاة اليييييرا أسابسيييييا اليييييا
تكييييي يييييأ يخييييير ،يةوييييي اليييييرئس ال وبتلييييي ةييييي
لنأييييي اليييييأ ط تالطاقييييي ا لأسابسييييي لل ييييي سا لنأييييي ل نسنسييييي بخ يييييتص ةنيييييتد الخدلييييي تالنباسييييي تةنيييييتد
ر ل ( ار تقستا ).
تيأهيييييا اللنوييييي خيييييالا النولييييي اللييييي ليييييري ناأييييية لأهيييييا الليييييسد لييييي يييييرس ال عبييييي الأائييييية االتا
ليييييييرئس اللنوييييييي  ،النيييييييراء االتليييييييا لل يييييييرتع قييييييياأت اأ يييييييلا نلهترسييييييي العيييييييرا اليييييييا ال اقسييييييي
اللييييييييالل تال يييييييي كيييييييي ال راةيييييييي رقيييييييي ( )184للييييييييأ  2001تاللنييييييييد ليييييييي لنييييييييا العالقييييييييال
الخارنسيييييي تال راةيييييي تاللسييييييا تاالسييييييتار تال يييييي تالبسئيييييي ب سيييييي ا اليييييي اللخيييييياطر كيييييي بسئيييييي العلييييييا
كسهييييييا تال سوتليييييي دت تقييييييتع ييييييتادم
ال راةيييييي ات اللنوسييييييا لأهييييييا الييييييا ادأييييييا ييييييد لل يييييي ات الييييييل
تا ييييييابال ييييييار بال يييييي أانليييييي ةيييييي العلييييييا ال ر اةيييييي ات لييييييرلبط بهييييييا ات لنيييييي خاللييييييي تل يييييير
اأ يييييييلا نلهترسييييييي العيييييييرا اليييييييا ال اقسييييييي الليييييييالل تال ييييييي كييييييي ال راةييييييي رقييييييي ( )184لليييييييأ
.2001
لييييييا قييييييرر اللنويييييي لأنسييييييا قييييييراء لنرسيييييير تلأاق يييييي ل ييييييرتع قيييييياأت ت ار االل يييييياالل تل أوتنسييييييا
اللعوتلال تاللند ل لنأل الخدلال تاالةلار تاليناك تاالةال تاللسا تااليار.
بعييييييدسا ي لييييييا اللنويييييي قييييييراء لنرسيييييير تلأاق يييييي ل ييييييرتع قيييييياأت الهسييييييأ الب رسيييييي العراقسيييييي العوسييييييا
تاللند ل لنأ الخدلال تاالةلار.
تيأ يييييييبل ليييييييداخالل الليييييييسدال تاللييييييياد الأيييييييتاة ةويييييييا اسلسييييييي ارلبييييييياط الليييييييوط الب رسييييييي بلنوييييييي
الت راء ،ليلأس نهتد الونأ ك ل رس الناأت .
ليييييي ناأبهييييييا ا ييييييدل الونأيييييي اللعأسيييييي ةويييييييا الل يييييي بدراليييييي اللنلر ييييييال اللندليييييي ليييييي الليييييييسدال
تاللاد الأتاة ب أ الناأت .
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تيرنييييييا اللنويييييي قييييييراء تلأاق يييييي ل ييييييرتع قيييييياأت لأخييييييس اأ يييييياء ةييييييالت لبسيييييي ال تا ييييييي تالخ يييييير
تال ستاأيييييييال تاللنييييييييد ليييييييي لنيييييييا ال راةيييييييي تاالسييييييييتار تاللسيييييييا تاللالسيييييييي تالخييييييييدلال تاالةلييييييييار،
تالبسئ .
تاللند ل لنأ ال
ا اك الا يرناء لأاق لنلر قاأت ال لا ال
تكييييي ليييييسا يخييييير ،أييييياق اللنوييييي ةيييييدد لييييي الن ييييياسا الخدلسييييي اللندلييييي لييييي قبيييييا الليييييسدال تاللييييياد
الأييييييتاة تل ييييييلأل ييييييرتر االلييييييراع بلنييييييدس ال لييييييابال الخلالسيييييي لولتا أييييييال االل ادسيييييي العاليييييي ليييييي
 2013ت ل اسيييييي اال تاطييييييالع اللنويييييي ةوييييييا ألييييييائ الونييييييا الل نسنسيييييي الليييييي يييييي وها اللنويييييي لأيييييي
بداسييييييي اليييييييدتر الأسابسييييييي  ،ا ييييييياك اليييييييا ل عسيييييييا قييييييياأت لعسيييييييس لوييييييي ال يييييييهادال العوسيييييييا ت يييييييرتر
الل يييييياك أنابيييييي الل ييييييالس س ييييييا ها ب ييييييأ قراراسييييييا بييييييأنراء الل اأييييييال اخلبارسيييييي لخرسنيييييي وسيييييي
الناأت قبا لأ ه ة تس الأناب .
تلأاتلييييييل لتا ييييييس اللطرت يييييي كيييييي النوليييييي اسلسيييييي لطييييييتسر لييييييداخا ل اكخيييييي ب ييييييداد ت ةيييييياد لأسسييييييا
الطرسيييييي اليييييييرابط بيييييييس ب ييييييداد ت ر يييييييتي تلعالنييييييي ل يييييييردال البطاقيييييي الللتسأسييييييي تاالللييييييي ا بلتاةسيييييييد
لت سعهييييييا ةوييييييا اللييييييتاطأس  ،ك ييييييال ةيييييي ييييييم النهييييييال الللييييييعتل بلعالنيييييي لييييييأخر النهييييييال االلأسيييييي
ليييييييياا
با نا بيييييييي ةوييييييييا اللييييييييتاطأس كيييييييي ل اكخيييييييي أسأييييييييت لو ييييييييتا ةوييييييييا الل ييييييييارسن االلأسيييييييي
انييييييييراءال اللعييييييييتس  ،تالييييييييدةت اللل يييييييياك لليوييييييييس ةيييييييي االلاأيييييييي العاليييييييي للنويييييييي الييييييييت راء
تت ارلييييييي اللالسييييييي تاللعويييييييس للأاق ييييييي لعسيييييييس لوييييييي ال يييييييهادال العوسيييييييا لنييييييياأت  97لليييييييأ 2017
تالل ا ييييييييرس اللنيييييييياأس باال يييييييياك الييييييييا اس لسيييييييي االلييييييييراع بل ييييييييرس قيييييييياأت ال ييييييييلا ال يييييييي
تال ييييييرتع ب أ يييييياء لدسأيييييي الأهييييييرتا ال ييييييأاةس ت ييييييا ا ليييييي االنييييييراء السييييييتلسس بييييييت ار اللييييييتارد
اللائس ت را للل نال الل ارةس .
بييييييدتر  ،تنييييييي اللييييييسد ليييييي ال عبيييييي الأائيييييية االتا لييييييرئس لنويييييي الأييييييتاة بنييييييرد نلسيييييي الونييييييا
الل نسنسيييييي اللعقليييييي الل يييييي و لأيييييي بداسيييييي الييييييدتر ل ييييييد اال تةيييييير ألييييييائ ةلوهييييييا ةوييييييا لنويييييي
الأيييييتاة تلييييي بسأهيييييا لييييياسلعو ببأاسييييي البأيييييي اللر ييييي العراقييييي ت يييييرتر لنيييييدس لنرسييييير لنأييييي البأيييييي
االلييييييبتع اللنبييييييا ،ك ييييييال ةيييييي لخاطبيييييي ل اكخيييييي ب ييييييداد بلأسسييييييا لييييييداخا العا ييييييل تللابعيييييي ل تسييييييا
لو ال هادال ك الت ارال االلأس الا دتائر لدأس داخا الت ار ات خارنها.
لييييييا اتةيييييي الأائيييييية االتا لييييييرئس اللنويييييي بلتنسييييييي ليييييياة الييييييا ت ار اللخطييييييسط ةطيييييياء اتلتسيييييي
لول ييييييييارس الخدلسيييييييي تخا يييييييي ال ييييييييرا ال يييييييي تالليييييييياء تللابعيييييييي النييييييييتاأس الأاكيييييييي تلييييييييتائن
اللعوسليييييييال الخا ييييييي بهيييييييا ،ك يييييييال ةييييييي لتنسيييييييي دةيييييييت لوليييييييسد ت سييييييير ال ييييييي تالنهيييييييال اللعأسييييييي
لول ييييييار كيييييي ا ييييييير ليييييي نوليييييي أنا ييييييس لعنييييييد كيييييي اللنويييييي بهييييييدا اأ ييييييا قيييييياأت ال ييييييلا
.بعدسا لنرر رك النول الا ست الخلس 2019/6/27
ال
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لنأ أسابس لطالة بلأ س الر خر االلعاة االل لرتأس ت نة
اللتاق االبا س
الليييييييتلرس أسيييييييت  /طالبيييييييل لنأييييييي اليناكييييييي تا ةيييييييال تالليييييييسا تاالييييييييار الأسابسييييييي  ،السيييييييت الياليييييييياء،
يييييتل اة ييييياء لنوييييي الأيييييتاة ةويييييا خرسيييييا لأييييي 17
بلأ سييييي الييييير خييييير االلعييييياة االل لرتأسييييي اللييييي
أسلييييييا اللا يييييي ق ت نيييييية اللتاقيييييي االبا سيييييي  ،ل ييييييدد ةوييييييا ييييييرتر ارليييييياا ليييييياة اللأ سيييييي الييييييا
النهال اللعأس بالرع تقل لل للايسرسا لوبا ةوا اللنلل العراق .
تقالييييييل رئييييييس الونأيييييي لييييييلسع ال ييييييالة كيييييي لييييييعللر يييييي اك ةندلييييييي ، ،كيييييي لبأييييييا البرللييييييا  ،ليييييي
اة ييييييياء الونأييييييي ق  ،أليييييييل رة لييييييي اللييييييياخسر الييييييي ال أعيييييييرا اليييييييبابي بعيييييييد ارلييييييياا االلييييييير لييييييي
ال تليييييي الييييييا النهييييييال اللعأسيييييي تسيييييي ت ار االل يييييياالل تسسئيييييي االةييييييال تاالل يييييياالل للأ سيييييي لييييييا
نيييييياء بييييييالر ال خيييييير بعييييييد ل ييييييادق سسئيييييي رئاليييييي لنويييييي الأييييييتاة ةوييييييا النييييييرار رقيييييي  40الييييييلأادا
ال ا اللاد ( )59ياأسا ل الدللتر".
تيت يييييي ل ي االليييييير أييييييص ةوييييييا خيييييير ت نيييييية ييييييا لييييييا سلعويييييي بللارليييييي االلعيييييياة االل لرتأسيييييي ات
الللييييييييانر بهييييييييا تلأهييييييييا لعبيييييييي البييييييييتبن تال ترلأاسييييييييل تلعبيييييييي ال ييييييييتل اال ر تااللعيييييييياة اللييييييييائد
تالللايويييييي لهييييييا تأهييييييا لهييييييدد االليييييي اللنللعيييييي تاالخالقيييييي تاللربييييييت تاللعوسليييييي ل ييييييرائن اللنلليييييي
العراقيييييي اكيييييي  ،تقييييييد تنهييييييل لنألأييييييا لابهييييييا اللييييييرق  257ا م  ،كيييييي سييييييت االيأييييييس  24سييييييرا
 2019اليييييا الليييييسد رئيييييس لنوييييي اليييييت راء لييييي انيييييا الخيييييا االنيييييراء الليييييرس كييييي ارلييييياا االلييييير
الا النهال اللعأس للأ س قرار ال خر .

الأائة ل كدة  :لنرسر الأ ا اللأت للأ س البرأال ال تل
ل ي تلخسة لآللاا
لييييي كيييييدة  ،لنرسييييير الأ يييييا الليييييأت

ال يييييرال أسيييييت  /ت يييييا الأائييييية ةييييي لوييييي ال لييييي اللعار ييييي
{ا تا} للأ س البرأال ال تل ب الل ي تلخسة لآللاا".
تقيييييييياا كييييييييدة ا ل نرسيييييييير الأ ييييييييا اللييييييييأت {ا تا} ةيييييييي لأ سيييييييي البرأييييييييال ال ييييييييتل ل يييييييي ي
تلخسييييية لآللييييياا ،سيييييم ل يييييل ا ليييييا لأنييييي لييييي البرأيييييال ال يييييتل خيييييالا الليييييل ي يييييهر اللا يييييس
بول لا ألبلي  %79.5ك س ا سر اللأن لأي %".20.5
تي ييييييياا ا ا اأيييييييل أليييييييب ا أنيييييييا ت يييييييول اليييييييا  %79ا ا كيييييييالعرا سعيييييييس بخسييييييير تالخويييييييا كييييييي
ال يييييعة تلييييييس كيييييي البرأييييييال ال يييييتل  ،للييييييلدر ا سيييييي ا اللنرسيييييير ليييييت سطويييييي ةوسييييييي ال ييييييعة ليييييي
لبنييييا لدسيييييي اليييياا بعيييييد السيييييت  ،ةييييادا ألييييية ا أنييييا اللييييي ادةيييييل بهييييا ال تلييييي كيييي لنرسرسيييييا السيييييت
لخسبيييييييي لآلليييييييياا".تلليييييييياءا كييييييييدة ا اأييييييييل ال تليييييييي ال لعلييييييييرا بأخطائهييييييييا ك سييييييييا لييييييييلعالنها
ي ييييييالي  ،لبسأيييييي ا ا ال تليييييي لا الييييييل لعلبيييييير الت يييييي {ترد } تالعييييييرا سلنييييييد ب يييييي ا نسييييييد ييييييل
الخارط تاللتقسلال الل دد .
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الأائة ةالر ال اس  :لعللر الب رس سدكي اللطبس تتيد الن س
ال ولطسأس
ت الييييييي اللعوتلييييييي  /ا يييييييدل لنأييييييي العالقيييييييال الخارنسييييييي كييييييي لنوييييييي الأيييييييتاةق الياليييييييياءق ا ليييييييعللر
“ يييييي ن النيييييير ” اليييييي سعنييييييد كيييييي الب ييييييرس سدكييييييي اللطبسيييييي ليييييي ال سييييييا االلييييييرائسو تتيد الن ييييييس
يييييرل الليييييعللر ليييييلتاني رك يييييا يييييعبسا ةربسيييييا
ال وليييييطسأس ق ل يييييسرا اليييييا ا اليييييدتا العربسييييي اللييييي
“لييييييعللر لاسلييييييلا ب يييييي ن
تخا يييييي ليييييي ييييييعتة دتلهيييييي  .تقيييييياا ة ييييييت الونأيييييي ةييييييالر ال يييييياس
ييييييهستأ سدكييييييي االلاليييييي
النيييييير اليييييي سييييييل ةنييييييد السييييييا كيييييي ال ب ييييييرس نيييييياء ب يييييي ط الرس يييييي
اللطبسييييييي لييييييي ال سيييييييا تلتئيييييييد الن يييييييس ال وليييييييطأس ق اال ا لعخييييييي اليييييييدتا العربسييييييي تلأهيييييييا العيييييييرا
تكولطس رك لي رك ا قاطعا تل سر ال ا للا”.
ييييير لوليييييعللر لييييي اأخلييييي ةربسييييي ليييييلتاني رك يييييا قاطعيييييا لييييي ال يييييعتة
تا ييييياا ال ييييياس  ،ي “ لييييي
العربسييييي ق ل يييييت أه قيييييد خييييياأتا ال يييييعة ال وليييييطأ تخرنيييييتا ةييييي االنلييييياع العربييييي الييييي ركييييي أنيييييا
الل ار االلرس س لوند ال رسا تاللأا ا ة النتال لو سا ال هستأ ”.

الأائة كا ا ال لالت  :ال لن س ا ة ل اسلال بس ال لا
اللسالس ب أ اخرا النتال ا لسر س
يييييييا الأائييييييية ةييييييي ل يييييييالا ال يييييييلن ،كا يييييييا ال يييييييلالت  ،الياليييييييياء ،ةييييييي تنيييييييتد
ليييييييتا س أسيييييييت /
ل اسليييييال بيييييس ال ليييييا اللساليييييس  ،ب يييييأ اخيييييرا النيييييتال االلسر سييييي لييييي العيييييرا .تقييييياا ال يييييلالت ،
سأيييييياي ل اسلييييييال بييييييس ال لييييييا اللسالييييييس ييييييتا اخييييييرا النييييييتال االلسر سيييييي ليييييي ا را يييييي العراقيييييي
ر اخلالا تنهال الأخر لد البع ".
تي يييييياا ،ي رعسيييييي ل ييييييالا ال ييييييلن سيييييي لعركيييييي ةييييييدد النييييييتال االنأبسيييييي اللتنييييييتد كيييييي العييييييرا
تطبسعيييييي ةلوهييييييا تاللأ سييييييد ةوييييييا ا دخييييييتا ا را يييييي العراقسيييييي يت العبييييييم ليييييي خاللهييييييا خييييييط ا ليييييير ،
لع دا ا الأنا ال للللر داخا ل الا ال لن ،تل االطراا ا خر ب ا اللت تع .
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الأائة لأ تر البعسن سرنن للدسد كلر
ي هر

ل لوا الت االل ربع

الليييييتلرس أسيييييت  /رنييييين الأائييييية ةييييي ائيييييلالا دتلييييي النييييياأت لأ يييييتر البعسنييييي  ،الياليييييياء ،ا سل ييييي
لنوييييي الأيييييتاة بلعيييييدسا اللييييياد الناأتأسييييي اللييييي يييييددل لييييي لويييييا الت ييييياالل بأهاسييييي ال يييييهر النيييييار
لللدسييييييدسا الييييييا للييييييعس سييييييت ات اربعيييييي ا ييييييهر ،ل ييييييددا ةوييييييا اأييييييي ليييييي اللعسيييييية ا أ ييييييرع ليييييياد
تأ تل ةوسها ي أخرقها.

الأائة أعس العبتد  :لأعط “ةبد اللهد ” هرا ات هرس
ل ل الدرنال تالهسئال الخا
ت الييييي اللعوتلييييي  /بيييييس الأائييييية ةييييي لوييييي ال يييييادقت  ،أعيييييس العبيييييتد  ،الياليييييياء ،ا رئيييييس اليييييت راء
لس يييييا ةويييييا يييييهر ات يييييهرس ل ييييير اأهييييياء لويييييا اليييييدرنال تالهسئيييييال الخا ييييي .تقييييياا العبيييييتد
كييييييي ل يييييييرسن للو ييييييي ليييييييا “ ال يييييييادقت لل يييييييتل ةويييييييا لر ييييييي رئيييييييس اليييييييت راء تلللييييييياةد
ال لييييييياا ال ابسأيييييييي  ،سيييييييم ا الخلييييييييس النيييييييياد لس يييييييهد ا لليييييييياا ال ابسأييييييي الت ارسيييييييي ”.تا يييييييياا ا
“ ة يييييير يسييييييا ال ييييييدر سيييييي لل رسييييييي النلييييييتد اليييييي اتقييييييا ا ليييييياا ال ابسأيييييي ”.ت ييييييدد ةوييييييا ييييييرتر
“ لت سيييييي اللييييييدراء العييييييالس تالييييييدرنال الخا يييييي تكيييييي الل أييييييتقراط تاللهأسيييييي ” ،لبسأييييييا ا “اللييييييدراء
يييييتل ةويييييسه السيييييت لييييي سيييييألتا بال يييييا ال ليييييا”.تات ييييين اأيييييي “ال ستنيييييد ا ال يييييا ات
العيييييالس الييييي س
انلليييييييياع ييييييييتا لناليييييييي الييييييييدرنال الخا يييييييي ات اللييييييييدراء العييييييييالس ”  ،للييييييييلبعدا ا س ييييييييت رئييييييييس
الت راء قادر ةوا ا لاا الدرنال الخا قبا  30سرا ”.

الأائة للار النابر  :ل أ تل ةوا ي ت سر سأل ة طرس
الخأنر
ب ييييييداد السييييييت  /قيييييياا الأائيييييية ةيييييي لسييييييار ال ليييييي لييييييلار النييييييابر  ،اليالييييييياء  25سييييييرا ، 2019
لعار يييييي لسييييييار ال ليييييي لسلييييييل لول ا ليييييي تابليييييي ا الييييييت راء ،لبسأييييييا ي ال ليييييي ليييييي س ييييييتل ةوييييييا
ت ييييير النيييييابر خيييييالا الل ييييياكلي كييييي برأيييييال لسالييييي
ا ت سييييير سيييييأل ةييييي طرسييييي الخأنييييير.
لسييييييار ال ليييييي ليييييي سنبييييييا باأ ييييييلا لييييييائرت ات ا نهيييييي
االبعيييييياد  ،اليييييي لبيييييييي قأييييييا العهييييييد،
اخيييييير لييييييدسها ت راء السييييييي كيييييي اللعار يييييي  ".تي يييييياا ،ي لسييييييار ال ليييييي ليييييي س ييييييتل ةوييييييا ت سيييييير
اللر بسييييييي أهيييييييا لر ييييييي الخأنييييييير ،تلييييييي س يييييييتل ةويييييييا ا ت سييييييير سيييييييأل ةييييييي طرسنيييييييي ".تا يييييييار
النيييييييابر  ،اليييييييا ي لعار ييييييي ال لييييييي لسليييييييل لول ا لييييييي تابلييييييي ا اليييييييت راء  ،لبسأيييييييا ي ال يييييييس
بعيييييي ل تأالهييييييا ي ييييييب ل لب ييييييم
ي بيييييير ليييييي رئاليييييي ل ييييييالا ا ييييييال  ،األيييييي بأا ليييييي الل ييييييالا
ةييييي ل ييييياأ  ".تلييييياب  ،ا وأيييييا لو يييييال كلييييياد لخيييييص ت راء ليييييا نهيييييال لخل ييييي لدراليييييلها ،تتقعأيييييا
ةوييييييا الل يييييياك ت سيييييير ال هربيييييياء تقييييييد لل ييييييتا لييييييا الييييييلنتاة ".تبييييييس النييييييابر  ،ي لييييييتل ةبييييييد
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اللهييييييد رئاليييييي الييييييت راء اأييييييل يلأسيييييي اللييييييسد ةبييييييد الع سيييييي ال ييييييس  ،لبسأييييييا ي
ل ساة ال ل ست ةبد اللهد .

يتا الللييييييل سدس

الأائة نتاد اللتلت  :طوة أساب بالل نس ل لدسر ةا
دسالا بلهل ال لاد
اللييييييتلرس أسييييييت  /تنييييييي ة ييييييت لنأيييييي ال يييييي تالبسئيييييي الأسابسيييييي  ،الأائيييييية نييييييتاد اللتلييييييت  ،طوبييييييا
ل اكخ دسالا بلهل ال لاد.
بالل نس ل لدسر ةا
تقييييييياا اللتليييييييت  ،كييييييي لييييييياة تنهيييييييي اليييييييا اللنوييييييي ا ةويييييييا لل اك ييييييي ال لييييييياد تسسئييييييي الأ اسييييييي :
أييييي تد بلو يييييال كلييييياد ةيييييدد ايأيييييا ندسيييييد لخيييييص تنيييييتد يييييبهال كلييييياد كييييي دائييييير ييييي دسيييييالا ،
لطالبا بانراء الل نس بخ ت ها .

الأائة اخ ال ساد سع د كت ال نر برئال لنأ الأ اس ب 11
تلا
الليييييتلرس أسيييييت  /ي يييييد ة يييييت لنأييييي الأ اسييييي الأسابسييييي ييييياخ ال يييييساد  ،الياليييييياء ،كيييييت الأائييييية ةوييييي
يييييييتلي ةويييييييا  11يييييييتلا لنابيييييييا  10ي يييييييتال للأاكليييييييي.تقييييييياا
ال ييييييينر برئالييييييي الونأييييييي بعيييييييد
يييييا ايأيييييا لأهليييييا
ال يييييساد  ،أيييييي ليييييا نييييير يأيييييي بالنولييييي ا تليييييا لول يييييتسل بيييييس  3لأاكليييييس
يييييا كسهييييييا ةويييييي ال يييييينر ةوييييييا
ةويييييا يةوييييييا ا ييييييتال ،تلليييييي ل ةييييياد الل ييييييتسل بنتليييييي ياأسيييييي
 11يييييييتلا لنابيييييييا  10لولأييييييياك ا خييييييير تسييييييي ا لعأيييييييا كيييييييت (ال ييييييينر ) بالرئالييييييي ".تاليييييييلدري
ال يييييساد قيييييائال :ل ييييي اليييييبع اةلر يييييتا ةويييييا اةلبيييييار ي ال يييييت سأب ييييي ي س يييييت بالأ يييييا ائيييييد
يييييا ليييييابنا باألخابيييييال ا لييييي تاليييييدكاع،
تا يييييد لييييي العيييييدد ال وييييي (الييييي سبويييييل  23ة يييييتا) ت ليييييا
ل ييييي تاقييييي ال ييييياا ي ال ييييينر كيييييا تةويييييا الطيييييرا ا خييييير االةليييييرا تب ييييياا قبيييييتا اةلرا يييييي كيييييال
ل و لدسأا .
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الأائة رس ةوست س ر ل لسار ل بت
نا الناط ال تل

سنتد اللخاسرال
سييييييرا

ب ييييييداد السييييييت  /يييييي ر ة ييييييت لنأيييييي ا ليييييي تالييييييدكاع البرللاأسيييييي ييييييرس ةوسييييييت  ،اليالييييييياء 25
، 209ل تنتد لسار ل بت " سلعا لنساد اللخاسرال ،ل ينا اسداا لعسأ .
تقييييييياا ة يييييييت الونأييييييي تالأائييييييية ةييييييي ل يييييييالا ال يييييييلن يييييييرس ةوسيييييييت  ،ال أرل ييييييي تال أر يييييييا ،ا
ل ييييييت سأيييييياي نهييييييال داخوسيييييي ات خارنسيييييي تلسييييييار ل ييييييبت سنييييييتد اللخيييييياسرال ،تلهيييييي ا ةوييييييا ال ييييييعة
العراقيييييي ا سعيييييي ةوييييييا سيييييي ال اليييييي تا ال سييييييدخا ييييييل سيييييي اللسييييييارال الل ييييييبتس الليييييي ال لرسييييييد
الخسيييييير لوعييييييرا  ".تي ييييييد ةوسييييييت  ،تسييييييت أائيييييية ةيييييي ال ييييييلن ،ا اللخيييييياسرال يييييي ةراقيييييي ل ييييييرتع
ويييييييي الدليييييييلتر تال تلييييييي العراقسييييييي  ،ليييييييا أ ييييييي أيييييييدة اللخييييييياسرال ا اأيييييييل ليييييييولس لرخ ييييييي
لطاليييييييية كيييييييي الخييييييييدلال تا ال ل ييييييييت سيييييييي اللخيييييييياسرال لسالييييييييس تا ال ل ييييييييت نييييييييا الييييييييناط
ال تل

الأائة كالن العسلات  :بع ال لا ل
تاخر بال تل

قدلا ك لا

الل رسر

ب يييييداد السيييييت  /قييييياا اللل يييييدم بالييييي ل يييييالا النيييييت الأائييييية كيييييالن العسليييييات  ،الياليييييياء  25سيييييرا
 ، 2019بعييييي ال ليييييا ل ييييي قيييييدلا كييييي ليييييا ا لل رسييييير تاخييييير بال تلييييي  ،كسليييييا ي يييييار اليييييا يأيييييي
ليييييييتال الل يييييييالا بيييييييس ليييييييائرت تال يييييييلن ل يييييييديل يليييييييتر سييييييير لطلئأييييييي  .ت ييييييير العسليييييييات خيييييييالا
ل ييييييالا ا ييييييال تلييييييد
الل يييييياكلي كيييييي برأييييييال لساليييييي االبعيييييياد اليييييي لبيييييييي قأييييييا العهييييييد،
ل ييييييا ،ت أييييييا ال أللأييييييا اأهسييييييار لعلليييييي ل ييييييالا ا ييييييال باةلبارسييييييا لييييييعير  ،لبسأييييييا ي "ال ليييييي
للنييييييياط لييييييي ليييييييائرت باةلبيييييييار ا خسييييييير لوييييييي ةنائدسييييييي  ".تي ييييييياا ،يأيييييييي ليييييييتال الل يييييييالا بيييييييس
ليييييائرت تال يييييلن ل يييييديل يليييييتر سييييير لطلئأييييي  ".تا يييييار اليييييا ي البأييييياء تا يييييال ألييييي ا اللخأيييييد
الطيييييائ  ،تسأييييياي لهليييييس تاق ييييياء للسيييييار ال لييييي داخيييييا ل يييييالا ا يييييال  ،لبسأيييييا ي ي يييييير ليييييي
 200أائيييييية بالبرللييييييا داةيييييي لو تليييييي  ،تل ييييييالا لييييييائرت داةيييييي لو تليييييي  ".تبييييييس العسلييييييات ا
ل ييييالا النييييت سييييدة ةبييييد اللهييييد ةوأييييا ،تدةييييي الل ييييالا لييييي لييييس لطونييييا  ،الكلييييا الييييا ي بعييييي
قدلا ك لا الل رسر تاخر بال تل .
ال لا ل
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الأائة لر تل ل الدس  :النسا الندسد سرك ل سا لنأ
برللاأس لالطالع ةوا السال بس الأ ط ك االقوس
ت اليييييي اللعوتليييييي  /األنييييييد ة يييييييت لنويييييي الأييييييتاة ةيييييي لوييييييي النسييييييا الندسييييييد اللعار يييييي لييييييير تل
يييييل اليييييدس  ،الياليييييياء ،ل ييييي سا لنأييييي برللاأسييييي لاطيييييالع ةويييييا لسيييييال بسييييي اليييييأ ط ت سرادليييييي اللييييي
يييييييراا ييييييير ال ةاللسييييييي كييييييي اقويييييييس ردليييييييلا  .تقييييييياا يييييييل اليييييييدس كييييييي بسيييييييا ،
لخ ييييييي
“ اللنلييييير الييييي نييييياء بيييييي رئيييييس اقويييييس ردليييييلا أسنركيييييا بيييييار اأ خيييييالا لنييييياء رئيييييس لنوييييي
الأيييييتاة ل ليييييد ال وبتلييييي بل ييييي سا لنأييييي برللاأسييييي لاطيييييالع ةويييييا لسيييييال بسييييي اليييييأ ط ت سرادليييييي اللييييي
يييييراا ييييير ال ةاللسييييي كييييي اقويييييس ردليييييلا لركيييييت نلوييييي تل يييييسال” ،داةسيييييا الأيييييتاة
لخ ييييي
ليييييا “ ركييييي االقيييييدا ةويييييا سييييي الخطيييييت تالليييييلا بل ييييي سا سييييي الونأييييي “الل يييييبتس ”.تةيييييد يييييل
الييييييدس سيييييي الخطييييييت باأهييييييا “ ل ييييييلن لنيييييياال ا ييييييير لوللييييييتسا تالللاطويييييي ليييييي قبييييييا رئييييييس االقوييييييس
ييييييل
ت لرلييييييي ا ا ليييييي تانيييييية االقوييييييس كيييييي التقييييييل ال ييييييال سييييييت االلليييييي ا باالل ييييييا اليييييي ادر
لتا أيييييي ةييييييا  2019بللييييييوس  250الييييييا برلسييييييا ليييييي الييييييأ ط اللأييييييل الييييييا يييييير الييييييأ ط التطأسيييييي
“لتلت”،تل ي لأاق اسلس ل سا س الونأ ل ةدلي كسلا بعد”.
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رئس

النلهترس س دد ةوا ل يسا نهتد لرلس اللال ك
اللأطن خالا لنائي ت سر الخارنس البرسطاأ

ت اليييييي االأبيييييياء العراقسيييييي  /ا ييييييد رئييييييس النلهترسيييييي الييييييد لتر بييييييرس ييييييالن ر بيييييي العييييييرا بلطييييييتسر
ةالقاليييييييي ليييييييي الللو يييييييي اللل ييييييييد البرسطاأسيييييييي  ،ت ر يييييييي ةوييييييييا لع سيييييييي اللعييييييييات الل ييييييييلري كيييييييي
اللناالل اك .
تا ييييييار ييييييالن ب ليييييية بسييييييا لل لبييييييي االةالليييييي  ،ت سيييييير الخارنسيييييي البرسطيييييياأ نسرسليييييي ساأييييييل الييييييا
يييييرتر اللأليييييس تالعليييييا بيييييس البويييييدس ب يييييأ ل يسيييييا نهيييييتد لرليييييس الليييييال كييييي اللأطنييييي تل نسييييي
االللنرار تاالل تبلا س ن اللند تالركاسس لوبودا تال عتة.
بيييييدتر  ،نيييييدد ساأيييييل دةييييي بيييييالد لوعيييييرا ةويييييا لخلويييييا ال يييييعد ،تليييييعسها للتيسييييي ةييييير ال يييييداق ،
ل ييييييسدا بييييييدتر الل ييييييتر ا اء اال لييييييال كيييييي اللأطنيييييي  ،لع ييييييد اسلسيييييي لتا ييييييو اللألييييييس تالل يييييياتر
بس البودس ساا لخلوا الن اسا ،تاللطترال اللللند ةوا اللا لس ا قوسلس تالدتلس .

الن سع د ل لأد اسلس لع س االللنرار ك اللأطن
الليييييتلرس أسيييييت  /ي يييييد رئيييييس النلهترسييييي بيييييرس يييييالن ،الياليييييياء ،ةويييييا يسلسييييي االرلنييييياء بالعالقيييييال
اليأائسييييييي تلع سييييييي االليييييييلنرار كييييييي اللأطنييييييي  ،ت ليييييييي خيييييييالا سارليييييييي ليييييييا لأيييييييد .ت يييييييرل رئالييييييي
النلهترسيييييي كيييييي بسييييييا ا بييييييرس ييييييالن ةنيييييييد ،السييييييت  ،نوليييييي لبا يييييييال ل ييييييلر ليييييي رئسلييييييي
خيييييير الللييييييلندال كيييييي
ت راء برسطاأسييييييا لسرسيييييي ا لييييييا كيييييي لأييييييد  ،تنيييييير خييييييالا الونيييييياء ،الييييييلعرا
اللأطنييييي  ،تاللأ سيييييد ةويييييا ل يسيييييا الللييييياة لأييييي ع كلسيييييا اال لييييي كسهيييييا ،ليييييا لأييييياتا الناأبيييييا النهيييييتد
اللب تلييييي كييييي ال يييييرة ةويييييا ا رسييييياة ،ت يييييرتر لع سييييي اللعيييييات تاللأليييييس بيييييس لخلويييييا ا طيييييراا
ا قوسلسييييي تالدتلسييييي لول يييييد لهييييي ا الخطييييير الييييي سهيييييدد ا لييييي تالليييييو العييييياللسس ".تي يييييد يييييالن خيييييالا
النوليييييي ةوييييييا يسلسيييييي اال رلنيييييياء بالعالقييييييال اليأائسيييييي بييييييس البوييييييدس  ،تلتلييييييس كييييييا اللعييييييات كيييييي
ييييييرتر ا
اللنيييييياالل اكيييييي تبلييييييا سخييييييد الل ييييييالن الللبادليييييي لو ييييييعبس ال ييييييدسنس  ،ل ييييييسرا الييييييا
لوعيييييية ال تليييييي البرسطاأسيييييي دترا كيييييياةال كيييييي لع سيييييي الييييييلنرار اللأطنيييييي تلخ سييييييا ييييييد اللييييييتلرال
كسهيييييييييا".تيلييييييييي رئيييييييييس النلهترسييييييييي دتر برسطاأسيييييييييا كييييييييي ال يييييييييرة يييييييييد االرسييييييييياة ،تاليييييييييهالها
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الللتا ييييييا كيييييي دةيييييي النييييييتال االلأسيييييي العراقسيييييي تلييييييدرسبها تلنهس سييييييا  ،لللأسييييييا ا
لللس ك ر االةلار ت البأاء تال لسلا ك اللأاط الل رر .

لنو

لليييييياس ب يييييي ا

الت راء ستاك ةوا ليبسل الل ا رس اللناأسس تقط
االألرأسل خالا لاةال لأدس االلل اأال

ت الييييي االأبييييياء العراقسييييي  /ةنيييييد لنوييييي اليييييت راء نوليييييلي االةلسادسييييي  ،السيييييت الياليييييياء ،برئالييييي رئيييييس
لنوييييييي اليييييييت راء ةيييييييادا ةبداللهيييييييد  ،تب يييييييم الن ييييييياسا اللعيييييييد لنيييييييدتا يةلاليييييييي ،تا يييييييدر ةيييييييد
قرارال .
تتاكيييييي اللنويييييي ةوييييييا ليبسييييييل اللييييييدسرس العييييييالس كيييييي لعللييييييال الدتليييييي ب ليييييية ي ييييييا الليييييياد
( ) 58لييييييي قييييييياأت اللتا أييييييي العالييييييي االل ادسييييييي لوليييييييأ اللالسييييييي  ، 2019 /سيييييييم يييييييتل لنوييييييي
الت راء با نلاع ةوا التنب االتلا.
تكييييييي لنييييييياا اللييييييي تاكييييييي اللنوييييييي ةويييييييا لت يييييييسال االنللييييييياع رقييييييي ( )15لولنوييييييي اليييييييتطأ
لالييييي ا  ،اليييييا ناأييييية اللتاكنييييي ةويييييا لييييي الخيييييالا يييييتا لت يييييتع لأ سييييي قيييييرار لنوييييي اليييييت راء
يييييييي لبأيييييييياء اللنلعييييييييال
رقيييييييي ( )394للييييييييأ  2012ب ييييييييأ ل دسييييييييد لييييييييعر بييييييييدا االرا يييييييي اللخ
الل أس .
تتاكييييي اللنويييييي ةوييييييا ليبسييييييل الل ا يييييرس اللنيييييياأسس ةوييييييا الييييييدرنال الأالنييييي ةيييييي ر يييييي اللييييييالي
ك الل اكخال.
تيقييييييير اللنوييييييي لت يييييييسال ل ييييييير االنللييييييياع الل ييييييياتر ب يييييييأ لأاق ييييييي ال نييييييير ( )4لييييييي قيييييييرار
لنو الت راء  42( /للأ ) .2017
تاليييييييلعدادا نيييييييراء االلل اأيييييييال تاكييييييي اللنوييييييي ةويييييييا قطييييييي االألرأسيييييييل خيييييييالا لييييييياةال لأدسييييييي
أنا االلل اأال العال ك ةلت ل اكخال العرا .
االلل اأال ل ر
تتاكيييييي لنويييييي الييييييت راء ةوييييييا لختسييييييا ت ار اللربسيييييي ( اللييييييسد الييييييت سر) ييييييال س اللعاقييييييد اللبا يييييير
ل لطاب النطاع العا ل ر لأ س ةأاتس اللأاس الدرالس .
تكيييييي لنيييييياا ال نييييييت التخس سيييييي لول تأييييييال تاكيييييي لنويييييي الييييييت راء ةوييييييا ييييييلتا يبأيييييياء ل تأييييييال
(ال ييييييابئ  ،تال ييييييبي  ،تال ييييييرد ال سوسيييييي ) بنييييييرار لنويييييي الييييييت راء رقيييييي ( )86للييييييأ  2018ب ييييييأ
لعتس الدرنال التخس س ة ر اللالي للار التخس تالللناةدس تاللللنسوس .
تتاك اللنو ةوا ة اء ل ينتر ال هرباء تالللرار العلا بنرار لاب به ا ال أ .
تقيييييرر لنوييييي اليييييت راء اللتاكنييييي ةويييييا ط ييييياء أليييييب لييييي بيييييدا بسييييي اليييييدتر اللباةييييي تكنيييييا لنيييييرار
لنو الت راء  198( /للأ  )2011العائد لادار الل وس ك ل اكخ لسلا .
تتاكيييييي لنويييييي الييييييت راء ةوييييييا للييييييتس لطالبيييييي يييييير بيييييياسلتر اللر سيييييي ييييييرط ا الس ييييييت سيييييي ا
البرتلت تا لخال ا لأاد بارس
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ت سر اللخطسط أتر الدلسل سع د ةل العالقال العراقس ا ردأس
خالا ل ار لي ك اللعر الدتل اليالم ة ر ك ةلا
ت الييييي االأبييييياء العراقسييييي  /ي يييييد ت سييييير اللخطيييييسط أيييييتر اليييييدلسل  ،السيييييت الياليييييياء ،خيييييالا ل يييييار لي كييييي
اللعيييييير الييييييدتل اليالييييييم ة يييييير لوبأيييييياء تاالأ يييييياء تال ييييييأاةال الهأدلييييييس تالطاقيييييي الللنييييييدد اليييييي
ييييير رئيييييس اليييييت راء ا ردأييييي ةلييييير الييييير ا  ،ةلييييي العالقيييييال لييييي ا رد  .لبسأيييييا يسلسييييي سييييي ا
اللعييييير كييييي اللعيييييرا ةوييييي ا اللنيييييارة ا قوسلسييييي تالدتلسييييي  ،تبسيييييا ال يييييرص االليييييليلارس كييييي ةليييييت
ا اليييييدلسل ييييياري كييييي العا يييييل ةليييييا بييييياللعر
العيييييرا ".ت ييييير ل لبيييييي ا ةاللييييي كييييي بسيييييا
اليييييييدتل اليالييييييييم ة ييييييير لوبأيييييييياء تاالأ ييييييياء تال ييييييييأاةال الهأدليييييييس تالطاقيييييييي الللنيييييييدد  ،تاللولنييييييييا
ييييييرا تبأيييييياء  ،ب ييييييتر يلييييييس ب ييييييداد ،تليييييي سر العييييييرا لييييييد
الييييييدتل الييييييياأ ا رد تالعييييييرا
ا رد  ،تةيييييييدد لييييييي لليوييييييي النطييييييياةس العيييييييا تالخييييييياص كييييييي العيييييييرا تا رد  ،تبل يييييييار بييييييير
ر ال اللناتالل تال ر ال االلل ارس تااللليلارس تالهأدلس تال أاةس ".
تي ييييييد الييييييدلسل خييييييالا ل ييييييار لي كيييييي اللعيييييير ب يييييير رئييييييس الييييييت راء ا ردأيييييي الييييييد لتر ةليييييير
اليييييير ا  ،ةليييييي العالقييييييال ليييييي ا رد ال يييييينس  ،لبسأييييييا يسلسيييييي سيييييي ا اللعيييييير كيييييي اللعييييييرا ةوييييييا
اللنارة ا قوسلس تالدتلس  ،تبسا ال رص االلليلارس ك ةلت العرا .
يييييرا تبأييييياء ليييييا
كسليييييا ل يييييل خيييييالا ولييييي الناسيييييا كييييي اللولنيييييا اليييييدتل اليييييياأ ا رد تالعيييييرا
الخطيييييتال العلوسييييي اللييييي ل يييييل ال تلييييي العراقسييييي كييييي ل نسنهيييييا ،تاليييييهالها اللبا ييييير كييييي الل سسييييير
ا سناب للعخ اللع رال االقل ادس .

رئس

ائلالا دتل الناأت أتر اللال  :ال رة بس يلرس ا
ت سرا للعد الا اأهسار دتا بال ر ا تلط

لييييييتا س أسييييييت  /ا ييييييد رئييييييس ائييييييلالا دتليييييي النيييييياأت أييييييتر اللييييييال  ،اليالييييييياء ،ا الييييييلخدا ال ييييييا
العل ر بس تا أط تطهرا لسعد الا رة اريس تاأهسار دتا ك ال ر ا تلط.
رئييييييس ائييييييلالا دتليييييي النيييييياأت أييييييتر اللييييييال الييييييلنبا
ت يييييير ل لبييييييي االةالليييييي كيييييي بسييييييا ،
السيييييت  ،لييييي سر التالسيييييال اللل يييييد االلرس سييييي الندسيييييد ليييييد العيييييرا ليييييايست ليييييتلر سراكنيييييي لليييييعتا لويييييا
ييييييعت العييييييرا ت سييييييرا كيييييي ت ار الخارنسيييييي يأييييييدرت بسييييييي ،تنيييييير خييييييالا الونيييييياء ب ييييييم للييييييلندال
ا ت يييييياع اللسالييييييس تا لأسيييييي كيييييي العييييييرا تاللأطنيييييي  ،تلطييييييترال اال ليييييي بييييييس طهييييييرا تتا ييييييأط
 ،ك ال ة ةدد ل الن اسا ال االسللا الل لري".
اللييييييال يبييييييد لر سبييييييي بالليييييي سر لللأسييييييا لييييييي الأنييييييا كيييييي لهللييييييي الندسييييييد
تا يييييياا البسييييييا ا
ليييييي سرا لييييييبالد كيييييي ب ييييييداد ،لع ييييييدا ي العييييييرا لربطييييييي ةالقييييييال تيسنيييييي ليييييي التالسييييييال اللل ييييييد كيييييي
لخلوا اللناالل".
تنيييييدد الليييييال لتقيييييا العييييييرا اليييييداة اليييييا أهيييييياء يييييد الليييييتلر الليييييي ل يييييهدسا اللأطنييييي ةوييييييا
خو سييييي اال لييييي النائلييييي بيييييس اسيييييرا ت يلرس يييييا ،ت يييييرتر العليييييا ةويييييا اللهدئييييي ت بعييييياد ل ييييي الل يييييعسد
تاللويييييييتسن باليييييييلخدا النيييييييت  ،لبسأيييييييا ا اليييييييلخدا ال يييييييا العلييييييي ر ليييييييسعد اليييييييا يييييييرة اريسييييييي
تاأهسار دتا ك ال ر ا تلط .
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ل اكخ

قار س سا الأا ر ستني لابا للنو
رس لوناأت
اللنتاب كسي لخال

قار:

قيييييار س سيييييا الأا ييييير  ،لابيييييا اليييييا لنوييييي الل اكخييييي ل يييييل ا
الليييييتلرس أسيييييت  /تنيييييي ل ييييياكخ
يييييييول الليييييييتلرس
ق يييييييس اليييييييلنتابي كسهيييييييا لخال ييييييي يييييييرس لونييييييياأت  .تب لييييييية التيسنييييييي اللييييييي
أسييييييت  ،ةوسهييييييا ا االلييييييلنتاة سعييييييد بيييييياطال بعييييييدلا قييييييا بعيييييي اة يييييياء اللنويييييي بليييييي ة لييييييتاقسعه
سيييييم ال سل ييييي ا ييييياك ةيييييدد لييييي االة ييييياء
لييييي االليييييلنتاة بطوبيييييال لعأتأييييي اليييييا رئا لييييي اللنوييييي
بيييييدال لييييي االة ييييياء اللألييييي بس  ".تلييييياب الأا ييييير كييييي لابيييييي اللرليييييا للنوييييي الل اكخييييي اأيييييي ا ا
ر ييييية ةيييييدد لييييي االة ييييياء باالليييييلنتاة كيييييال بيييييد لييييي لنيييييدس اليييييئو ندسيييييد باةلبيييييار ا االليييييلنتاة
باطا لعد ل ن يوم اة اء اللنو ".
ييييييترأا لولنويييييي سييييييت لتنييييييتد لخال يييييي قاأتأسيييييي لاللييييييلنتاة تلييييييس
تا ييييييد الأا يييييير ا ةييييييد
ل ر ةد االناب ةوا االلئو اللندل ل قبا قل ل اة اء اللنو .

التكا  :ةالت ال سول ل ل خ الا ال ساد ال

سب م ة االيار

اللييييييتلرس أسييييييت  /اةويييييي يييييي ة التكييييييا  ،اليالييييييياء ،ا رئسلييييييي اسيييييياد ةييييييالت ال سول ييييييل ل خيييييي الييييييا
يييييساد ال يييييل تال بر يييييال لالطيييييالع
الأائييييية ييييياخ ال يييييساد الييييي سب يييييم ةييييي االييييييار  ،كسليييييا دةيييييا
ةويييييييا دتر ت سييييييير اليييييييدكاع كييييييي الل يييييييد لارسييييييياة يسيييييييا ابيييييييت ل يييييييعة ال رقيييييييات .تقييييييياا اللل يييييييدم
الرليييييل بالييييي ال ييييي ة سييييياد الخيييييالل كييييي بسيييييا اأيييييي بيييييس ال يييييس تا خييييير سخهييييير ةوسأيييييا يييييدسي
العهييييييد بالل ساليييييي تلييييييأرس ليييييي يليييييي لوعلوسيييييي اللسالييييييس كيييييي العييييييرا لسلطيييييياتلتا ةوييييييا رليييييي ليييييي
نييييييي الليييييييدأ
رليييييييت العلوسييييييي اللساليييييييس تلعلليييييييسها تلييييييي دت ي ليييييييبة كييييييي ل يييييييهد سع ييييييي
النسلييييي اليييييي سعيييييياأت لأيييييي ".تا يييييياا ا اسيييييياد ةيييييالت ال سأ يييييي ا لييييييا الو خييييي بليييييي سييييييت يييييياخ
ال يييييساد تالسول يييييل اليييييا ب ييييييي ةييييي االييييييار بعسيييييدا ةييييي خدلييييي يييييعبي ع يييييت كييييي لنوييييي الأيييييتاة
تليييييياست لارسخييييييي يسييييييا الأخييييييا الليييييياب  ،يت دتر كيييييي رليييييياء تبأيييييياء العلوسيييييي اللسالييييييس  ،ل ييييييسرا
اليييييييا ا لطاتليييييييي تاكلراءاليييييييي بليييييييترط دتا ةربسييييييي بلر يييييييسن ت سييييييير اليييييييدكاع للييييييييا ساأييييييي بييييييير
يييييييتل بأ وبسييييييي تا ييييييي  -باليييييييليأاء أييييييي
ال ييييييينائأا العيييييييرة تللنوييييييي الأيييييييتاة الليييييييتقر تالييييييي
لعرتك  -ةوا لأن ينلي لأنا ال لر
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العدا االلسر س ل ا ة لترط  7للعتلس ةراقسس
بللو ر ا ل ر خدلال أ طس
ل أسيييييية اا ا ليييييي الييييييلخدلل يييييير
يييييير
ب ييييييداد السييييييت  /قالييييييل ت ار العييييييدا ا لسر سيييييي
تليييييييسط لنرسيييييييا ليييييييار لتأيييييييا ت ليييييييدك ر يييييييا لليييييييبع لليييييييعتلس ةويييييييا ا قيييييييا كييييييي ت ار اليييييييأ ط
العراقسيييييييي ت يييييييير لس بييييييييس ةييييييييال .2013ت  2008تيةوأييييييييل ت ار العييييييييدا ا لسر سيييييييي ا ي يييييييير
الخيييييييدلال الأ طسييييييي ل أسييييييية اا ا لييييييي تاكنيييييييل ةويييييييا دكييييييي لبويييييييل نليييييييال قيييييييدر  296لوسيييييييت
دتالر للييييييتس كيييييي ق ييييييس لييييييل ييييييل الهالييييييال لو يييييير بييييييدك ر ييييييا كيييييي العييييييرا تالبرا سيييييييا
ب لييييية ليييييا أنوليييييي ت الييييي ال ييييي اك ال رأليييييس  .تيقييييير للل يييييار لييييياب كييييي ال ييييير بالييييي أة بلهلييييي
الليييييييهلر الألهييييييياي النييييييياأت ا لسر ييييييي لل اك ييييييي للارليييييييال ال لييييييياد االنأبسييييييي  .تقييييييياا الليييييييدة العيييييييا
ال ييييييدرال كيييييي اللأطنيييييي ال ييييييرقس كيييييي أستسييييييتري رسل ييييييارد دتأتسسييييييت الألسنيييييي ل يييييي ا دلييييييسال ةوييييييا
يييييا لييييي سليييييعت لو يييييت بعنيييييتد ةليييييا ةبييييير دكييييي ر يييييا للليييييعتلس يناأييييية
ي تا يييييأط لييييي لال
لتاء اأتا ي خا ا يت ر ال.

التطأ ال ردللاأ  :لبا يال لنأ لطبس ات اع ر تي ت ول
الا لر و دتر النرار
لييييييتا س أسييييييت  /اةويييييي ة ييييييت قسيييييياد كيييييي االل يييييياد الييييييتطأ ال ردلييييييلاأ  ،اليييييييالء ،بييييييدء انللاةييييييال
لنأييييييي ل طبسييييييي االت ييييييياع كييييييي ر يييييييتي ،لبسأيييييييا ا اللبا ييييييييال ت يييييييول اليييييييا لر وييييييي يييييييدتر قيييييييرار
بييييييي ،ا انللاةييييييال لنأيييييي لطبسيييييي االت يييييياع كيييييي
ب يييييياأها .تقيييييياا خالييييييد ييييييتاأ ب ليييييية اةييييييال
ر ييييييتي بييييييدال كيييييي ب ييييييداد السييييييت اليالييييييياء ،با ييييييراا لليييييييا لأخليييييي االليييييي اللل ييييييد كيييييي العييييييرا
(ستأييييييال  )".تا ييييييياا ،اأيييييييي ل انيييييييراء لوليييييييو ا نللاةيييييييال خيييييييالا ياليييييييي ا يييييييهر با يييييييراا ستأيييييييال
تباللأليييييييس لييييييي ال تلييييييي االل ادسييييييي تب يييييييتر للييييييييا ال ييييييي ة اليييييييدسلنراط ال ردليييييييلاأ  ،للطبسييييييي
ال راةس ".
العل ر تااللأ تاالدار تل و االرا
االت اع ك ر تي ت ا الت
تات يييييين النسيييييياد كيييييي االل يييييياد الييييييتطأ  ،ا االنللاةييييييال قطعييييييل ييييييتطا لهلييييييا خا يييييي كيييييي اللوييييييا
االلأ تالعل ر تت ول الا لر و دتر قرار ب اأها .
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ة لر لاأ  :الأنا اخول  400دار لولر لا ب ن لتلع لطار
ر تي
ت اليييييي اللعوتليييييي  /ابييييييد االلييييييس العييييييا لالل يييييياد ا لييييييالل للر لييييييا العييييييرا الأائيييييية الليييييياب ناليييييي
ل ليييييييد نع ييييييير البسيييييييال  ،الياليييييييياء ،لييييييي قيييييييرار ت ار الأنيييييييا تال تلييييييي الل وسييييييي بييييييي خالء  400دار
سلييييي أها ابأييييياء الل يييييت اللر لييييياأ للتليييييع لطيييييار ر يييييتي.تقييييياا نع ييييير كييييي بسيييييا  ،أيييييي “سليييييل رة
لييييييي قيييييييرار ت ار الأنيييييييا تال تلييييييي الل وسييييييي خيييييييالء  400دار لييييييي ليييييييا أي اللر ليييييييا للتليييييييس
لطييييييار ر ييييييتي” ،لت يييييي ا ي “ة ييييييسر ال ل لسيييييي سيييييي ا يييييي اة ا ييييييالء لهيييييي االرا يييييي لييييييتاء
ار اللطيييييييار يت اليييييييدتر الليييييييراد خالعسييييييييا”.تي ييييييياا ،ا “ يييييييدا خويييييييي لويييييييي الع يييييييسر ت يييييييية
يرا يييييييسه تسنيييييييرس ليييييييا لخلويييييييا لأييييييياط العيييييييرا تةيييييييادتا بعيييييييد  2003ليييييييا يرا يييييييسه ب ييييييي ا
تللأيييييا لرسيييييد خيييييرانه لييييي يرا يييييسه ب نييييي سييييير قاأتأسييييي ت سييييير
قييييياأتأ تالسيييييت لييييير يخييييير
األيييييياأس ” ،لطالبييييييا بيييييي ” سناد ل سسييييييرال كيييييي ل ييييييالس تخييييييرائط اللطييييييار ل يييييي ال ل ييييييلا سيييييي الييييييدتر،
كييييي ا يييييا البيييييد لأيييييي لعتس يييييه بلبيييييالل البأييييياء ب ييييي ا لأ يييييا تةيييييادا تاللت سييييي لهييييي بنطييييي يرا
نسييييد كيييي ر ييييتي”.تةييييد نع يييير “ قييييرار خييييرانه ليييي دترسيييي بأأييييي خويييي لر يييية سعييييادا خولييييس  ،خويييي
العيييييرا الندسيييييد يةييييياد الب ليييييل لهييييي تركييييي الخاللييييي ةيييييأه تاةيييييادس ليييييا بسيييييتله تالسيييييت سرسيييييد
اخيييييرانه  ،تخوييييي يأهييييي قيييييدلتا خسييييير يبأيييييائه لييييي ينيييييا العيييييرا الندسيييييد ليييييتاء كييييي لتانهييييي يييييدا
تالبعم يت ك تقتكه د داة  ،تال سل ي سأالتا س ا الن اء الخال ”.
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ال

د ال عب سخلد رائ

بسر أ بل رة أسأت تسنو ةتائا

ت اليييييي اللعوتليييييي  /لل أييييييل قييييييتال الوييييييتاء  33كيييييي ال ييييييد ال ييييييعب  ،لليييييياء اليالييييييياء ،ليييييي اخليييييياد
رائييييي بسييييير أ يييييبل كييييي ل ا يييييسا راةسييييي يييييرة أسأيييييت  ،كسليييييا أن يييييل بيييييانالء بعييييي العتائيييييا
اخا ةوا يرتا ه .
تقييييياا بسيييييا الةيييييال ال يييييد قيييييتال الويييييتاء  33كييييي ال يييييد ال يييييعب لل أيييييل ،للييييياء السيييييت  ،لييييي
اخليييييياد ال رائييييييي اللييييييي أ يييييييبل كييييييي الل ا يييييييسا ال راةسييييييي تالنييييييير التاقعييييييي بيييييييس ق ييييييياء ليييييييأنار
تق اء البعا رة ل اكخ أسأت .
تي يييييياا ،ي قييييييتال الوييييييتاء الييييييلأ رل اكيييييي لنالوسهييييييا ت لسالهييييييا ليييييي انييييييا اخليييييياد ال رائيييييي ت نييييييالء
العتائا اخا ةوا ارتا ه ل اللأ الأار.

للو ت س لن ت ةائو بلأ لها تسلرقت لبو ا ل اللاا رق
ب داد
اللييييييتلرس أسييييييت  /اكيييييياد ل ييييييدر الأيييييي  ،اليالييييييياء ،بنسييييييا لنلتةيييييي للييييييو با لنييييييا ةائويييييي كيييييي
للييييييو س لنهييييييتلس اقييييييدلتا ةوييييييا اقل ييييييا
لأ لهييييييا تلييييييرق لبوييييييل لييييييال ييييييرق ب ييييييداد .تقيييييياا ،
لأييييي ا يييييل ييييي اتر يييييرق ب يييييداد ،ت قيييييالتا بليييييرق لبيييييالل لالسييييي تل يييييت ال سبسييييي بعيييييد ا لنيييييا
اكراد اللأ ا ك ا د ال را تال تا بال رار .
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االللخبارال العل رس لنب ةوا ارساب
ال رل باالأبار

خطسر ك

ب يييييييداد السيييييييت  /يةوأيييييييل لدسرسييييييي االليييييييلخبارال العلييييييي رس  ،السيييييييت الياليييييييياء ،النيييييييب ةويييييييا ارسييييييياب
خطسيييييير كيييييي لأطنيييييي ال رليييييي بل اكخيييييي ا أبييييييار .ت ييييييرل لدسرسيييييي االلييييييلخبارال ،كيييييي بسييييييا  ،ي
 10تباللعييييييات ليييييي الييييييلخبارال لييييييتاء الل ييييييا  40تةوييييييا ييييييتء
ل ييييييار اللدسرسيييييي كيييييي ال رقيييييي
لعوتلييييييال الييييييلخبارس دقسنيييييي  ،النييييييل النييييييب ةوييييييا ي ييييييد االرسييييييابسس الخطييييييرس كيييييي لأطنيييييي ال رليييييي
بل اكخيييييي ا أبييييييار ".تي يييييياا البسييييييا  ،ي ا رسيييييياب ليييييي ةأا يييييير داةيييييي الخطسييييييرس  ،تقييييييا بأنييييييا
لعوتلييييييييال ةيييييييي لتانييييييييد قطعالأييييييييا ا لأسيييييييي تل ر الهييييييييا تنلسيييييييي يتالد لأللييييييييس لع ييييييييابال داةيييييييي
ا رسابس  ،تست لطوتة لون اء بلتنة ل ر قب تك ي ا اللاد  4رساة .

- 25 -

العدد -121 :االربعاء 2019-6-26

يلاأ ب داد :رك ي ير ل  20يلا لو
العا ل

تأ رسلس ل لأاط

ت اليييييي االأبيييييياء العراقسيييييي  /اةوأييييييل الاأيييييي ب ييييييداد  ،السييييييت اليالييييييياء ،ركيييييي ي ييييييير ليييييي  20يلييييييا لويييييي
تأ رسلسييييي لييييي لأييييياط العا يييييل  .ت ييييير بسيييييا لاللاأييييي ا دائييييير الت يييييدال االألانسييييي تباللعيييييات
لييييي قسييييياد ةلوسيييييال ب يييييداد تاليييييدتائر البودسييييي تةبييييير لسالهيييييا قاليييييل بركييييي ي يييييير لييييي  20يليييييا لوييييي
تأ رسلسيييي ليييي لأييييياط العا ييييل خيييييالا الأ ييييا االتا لييييي سيييي ا العييييا  ".تا ييييياا البسييييا ،ا ال ليييييا
اللييييييي لييييييي ركعهيييييييا اأيييييييل يييييييل ل يييييييسط اللعلليييييييال ال تلسييييييي تاالليييييييتا تاللرا ييييييي اللنارسييييييي
تال يييييتارع تاال قييييي الل ونييييي اليييييا ناأييييية يييييتارع اللأطنييييي الخ يييييراء اللييييي أنويييييل اليييييا لطيييييار الليأيييييا
ويييييية
لالكييييياد لأهييييييا ييييييرا يخيييييير  ".تليييييياب البسييييييا ،ا اليييييدتائر البودسيييييي أ يييييي ل لييييييالل ييييييساأ
الطر تاللأاط تاللتاق الل األ سلع ر الدختا السها بلبة تنتد لوي ال لا" .

اأخ ا

لبسعال البأي اللر

ك اسار للنارة  4لوسارال دتالر

الليييييييتلرس أسيييييييت  /يييييييا النهيييييييا ا للر ييييييي لال ييييييياء ،الياليييييييياء ،ا لبسعيييييييال البأيييييييي اللر ييييييي
اأخ ييييييل خييييييالا الليييييي اد اليييييي سنرسييييييي ستلسييييييا للنييييييارة  4لوسييييييارال دتالر خييييييالا ييييييهر اسييييييار.تقيييييياا
لبسعييييييال البأييييييي اللر يييييي العراقيييييي ل ييييييهر اسييييييار كيييييي الليييييي اد
اللر يييييي كيييييي ا ييييييائس رلييييييلس
الييييييي سنرسيييييييي ستلسيييييييا بو يييييييل  3لوسيييييييارال ت 896لوسيييييييت ت 480اليييييييا ت 202دتالر لنارأييييييي بال يييييييهر
اليييييي لييييييبني اليييييي لنييييييات ل اللبسعييييييال كسييييييي  4لوسييييييارال دتالر  ،لبسأييييييا ا لعييييييدا لييييييعر يييييييرا
الليييييت بويييييل  1200دسأيييييار لويييييدتالر التا يييييد ".تا ييييياا ا لنليييييتع البسييييي الأنيييييد ل يييييهر اسيييييار بويييييل
 444لوسيييييييييت ت 360اليييييييييا دتالر ،كسليييييييييا بو يييييييييل لنليييييييييتع الل تسيييييييييا الخيييييييييارن لييييييييي ال يييييييييتاالل
تاالةللادال  3لوسارال ت 452لوست ت 120الا ت 202دتالر .
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الراكدس سأ

كر

لبالل ا اكس ةأد اللال اللتخا رالبي ة
طرس لاللر ارد

ال ييييييرال أسييييييت  /أ ييييييا ل ييييييرا الراكييييييدس  ،اليالييييييياء ،ا أبيييييياء الليييييي لأاقولهييييييا بعيييييي لتاقيييييي اللتا ييييييا
االنللييييياة ب يييييأ كييييير لبيييييالل ييييياكس ةأيييييد اليييييلال اللتخيييييا رالبيييييي ةييييي طرسييييي بطاقييييي اللاليييييلر
ال ييييييدسم ةيييييي كيييييير ةلتليييييي ادارسيييييي
ييييييارد.تقيييييياا الل ليييييية االةالليييييي لول ييييييرا كيييييي بسييييييا ،
سيييييم ا
ييييياكس سييييير اللييييي ليبليييييي كييييي ت يييييا اليييييلال اللتخيييييا رالبيييييي ال اليييييا لهيييييا لييييي ال ييييي
لبويييييل العلتلييييي سيييييت  500دسأيييييار".تيت ييييين البسيييييا  ،ي ةلتلييييي اللييييي ة لييييي ال يييييراكال ا لسييييي لييييي
ا َ ل ييييييرا يابليييييي تب ليييييية لعوسلييييييال البأييييييي اللر يييييي تا الل ييييييرا لوليييييي بلوييييييي اللت ييييييسال تليييييي
سخلويييييييا كييييييي لساليييييييلي الل يييييييركس الللبعييييييي لييييييي قبيييييييا البأيييييييي اللر ييييييي العراقييييييي لييييييي الل يييييييارا
االخر ".
تدةيييييا البسيييييا  ،بيييييائ الل يييييرا اليييييا االبيييييالض ةييييي ا َ الييييي ابلييييي ا سلعر يييييت لهيييييا لييييي قبيييييا بعييييي
عاا الأ ت ال س س اتلت ل تسي للع الل را لل نس اساله ال خ س .
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باط سنت لل ال ةوا  3تان يلأس ك لدسأ العرس
الل رس
النييييب ال تسلسيييي  /بيييياط سنييييت لليييي ال ةوييييا  3ييييتان يلأسيييي كيييي لدسأيييي العييييرس الل ييييرس AA
بييييياط سنيييييت للييييي ال ةويييييا 3
يكيييييادل ل يييييادر يلأسييييي ل يييييرس  ،بيييييأ النيييييتال الل يييييرس لل أيييييل لييييي
ييييييتان يلأسيييييي كيييييي لدسأيييييي العييييييرس كيييييي لييييييسأاء .تي ييييييارل الل ييييييادر لييييييا لنلييييييا  7ليييييي العأا يييييير
ا رسابس  ،تالل هاد  6ل قتال ا ل ت اب  8خرس  ،.تكنا لنأا ل ا أست .

الللو

ت ترسا لع ا للسر ةالقلهلا اللارسخس أ ت كا يتل

الرسيييييييا  /يييييييهدل العالقيييييييال الدبوتلاليييييييس بيييييييس الللو ييييييي العربسييييييي الليييييييعتدس تنلهترسييييييي ترسيييييييا
النأتبسيييييييي لأيييييييي أ ييييييييألها ةييييييييا  ، 1962ل سييييييييدا ليييييييي اللطييييييييترال ا سنابسيييييييي اللللييييييييارة  ،لتا بيييييييي
لولألييييييس اللساليييييي تاالقل يييييياد الللييييييللر بييييييس قسييييييادل البوييييييدس ال ييييييدسنس لنييييييا لخلوييييييا الن يييييياسا
الد تلسيييييييي ال االسللييييييييا الل ييييييييلري ،ك ييييييييال ةيييييييي اللييييييييالها باليبييييييييال تااللييييييييلنرار تالألييييييييت النسييييييييد
الللللر.
تنييييياءل سيييييار كخالييييي الليييييسد بييييياري يييييت سسيييييي رئسلييييي نلهترسييييي ترسيييييا لوللو ييييي تاالللنييييياء بخييييياد
ال يييييرلس ال ييييييرس س اللوييييييي لييييييولا بيييييي ةبييييييد الع سيييييي ا لييييييعتد  -خييييييي  -لييييييدةسلا للييييييا ستلساأييييييي
البويييييييد ا لييييييي يسلسييييييي خا ييييييي لعالقالهليييييييا االليييييييلرالسنس  ،تال يييييييرص ةويييييييا سييييييياد يتا ييييييير اللعيييييييات
بسأهلا ل خالا ل يسا ال سارال الرللس الللبادل ةوا لخلوا اللللتسال.
تيبرليييييييل الللو ييييييي ت ترسيييييييا النأتبسييييييي خيييييييالا لليييييييسر ةالقالهليييييييا اللللسييييييي ةيييييييددا لييييييي االل اقسيييييييال
االقل يييييييادس تاالليييييييليلارس الل يييييييلر بيييييييس ال ييييييير ال الليييييييعتدس تال ترسييييييي  ،ييييييياك ليييييييا لبيييييييادا
الخبرال ك اللناالل اليناكس  ،تالرسا س  ،تلأخس سارال التكتد ال بابس بس البودس .
ت يييييا كييييي لنييييياء اللويييييي ليييييولا بييييي ةبيييييد الع سييييي ا ليييييعتد  -خيييييي  -لييييي كخالييييي الرئسلييييي بييييياري
يييييت سسيييييي ةويييييا سيييييال يةلييييياا قلييييي الع يييييرس اللييييي الل ييييياكلها لدسأييييي برسليييييب ا ليييييلرالس كييييي
العيييييا  ، 2014يييييس يييييا تلسيييييا لوعهيييييد أائبيييييا ليييييرئس لنوييييي اليييييت راء ت سيييييرا لويييييدكاع ،ترئسليييييا لتكيييييد
الللو ييييي كييييي النلييييي  ،لعبسييييير ةييييي الرعسييييي الدبوتلاليييييس العلسنييييي أ يييييت لتطسيييييد ةالقيييييال ال يييييداق لييييي
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دتا لنلتةييييييي الع يييييييرس ال الينيييييييا االقل ييييييياد العيييييييالل  ،تلأهيييييييا ترسيييييييا النأتبسييييييي اللييييييي لربطهيييييييا
ةالق للسأ ل الللو اللدل لخلل ةنتد.
تةيييييي ل النليييييي اللييييييعتدس ال ترسيييييي الليييييي ةنييييييدل كيييييي الرسييييييا العييييييا  ، 2015للييييييسر العالقييييييال
بييييييس البوييييييدس ال ييييييدسنس الليييييي لر يييييي ل كيييييي بييييييداسلها ةوييييييا اللنيييييياالل االقل ييييييادس الخا يييييي بنطيييييياة
اليييييييأ ط تا أ ييييييياءال ،يييييييي لطيييييييترل ة بييييييير الليييييييأس لل يييييييلا لنييييييياالل اليناكييييييي  ،تا سييييييي  ،تال ييييييي ،
تاللنيييييييار  ،تال يييييييأاة  ،تالطاقييييييي الللنيييييييدد تال رسييييييي تيليييييييهلل كييييييي ل نسييييييي ل سيييييييد لييييييي اللنيييييييد
تاللطيييييتر .تبويييييل نييييي اللبييييييادا اللنيييييار بيييييس الللو ييييي ت ترسييييييا النأتبسييييي ي يييييير لييييي ( )% 78خييييييالا
اللأتال اليالي اللا س .
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ت أر سدةت ال ولطسأسس الألها كر
ك ال ر ا تلط

النر

تل نس اللال

كرأليييييييا  /24يطوييييييي نارسيييييييد ت يييييييأر للل يييييييار دتأاليييييييد لرالييييييية لييييييي العا يييييييل الب رسأسييييييي اللأالييييييي
اليالييييييياء ،ال يييييي االقل يييييياد ليييييي خطيييييي اللييييييال ا لرس سيييييي ل ييييييا الأيييييي اع العربيييييي -ا لييييييرائسو كيييييي
ال يييييير ا تلييييييط  .تدةييييييا ت ييييييأر ال ولييييييطسأسس اليييييي س سنيييييياطعت تر يييييي اللأاليييييي لييييييا ةيييييياد الأخيييييير
كييييييي ليييييييتق ه لليييييييا اةلبييييييير كر ييييييي النييييييير  ".دةيييييييا الياليييييييياء نارسيييييييد ت يييييييأسر ،يييييييهر تللل يييييييار
الييييييرئس ا لرس يييييي دتأالييييييد لراليييييية ،ال ولييييييطسأسس اليييييي س سنيييييياطعت تر يييييي اللأاليييييي االقل ييييييادس لييييييا
ةيييييياد الأخيييييير كيييييي لييييييتق ه تاألهييييييا ليييييي ا يطويييييي ةوسييييييي كر يييييي النيييييير لللييييييتس الأيييييي اع العربيييييي
ا ليييييرائسو كييييي ال ييييير ا تليييييط .تنييييياءل دةيييييت ت يييييأر لييييي اللأالييييي كييييي اكلليييييا تر ييييي الب يييييرس
االقل يييييادس اللييييي سعوييييي كسهيييييا ال ييييي االقل ييييياد لييييي خطييييي الليييييال ا لرس سييييي كييييي ال ييييير ا تليييييط
يييييي ن النيييييير ".تتر يييييي ليييييي اللييييييال لييييييا اال دسييييييار سيييييي يتا لييييييعللر
يت لييييييا سييييييدةت الييييييبع
ةوأييييي يييييتا الخطييييي اللييييي طييييياا األخارسيييييا .تلر ييييي التر ييييي ةويييييا ال ييييي االقل ييييياد كنيييييط ،ةوليييييا ي
الناأييييية اللسالييييي الييييي لييييي اللليييييلبعد ي سيييييأص ةويييييا قسيييييا دتلييييي كوليييييطسأس لليييييلنو  ،قيييييد ال س يييييا
ةأي قبا ل رس الياأ /أتكلبر اللنبا.
تلنليييييييير الخطيييييييي نيييييييي ة الييييييييليلارال للنييييييييات قسللهييييييييا خللييييييييس لوسييييييييار دتالر البسلهييييييييا ل ييييييييالن
ال ولييييييطسأسس  ،ت سنيييييياد لوسييييييت كر يييييي ةلييييييا لهيييييي  ،تل يييييياة نلييييييال أييييييالنه الل ويييييي  ،ةوييييييا ي
سللييييييد لأ سيييييي سا ةوييييييا ة يييييير يةييييييتا  .ل يييييي ال ولييييييطسأسس سنيييييياطعت التر يييييي  ،قييييييائوس أييييييي ال سل يييييي
ال ييييييييدسم ةيييييييي الناأيييييييية االقل يييييييياد قبييييييييا اللطيييييييير لييييييييا ال وييييييييتا اللسالييييييييس اللل أيييييييي لنييييييييتسر
الأييييييي اع .تقييييييياا ت يييييييأر كييييييي ولييييييي خيييييييالا النولييييييي االكللا سييييييي لوتر ييييييي اللييييييي لليييييييللر سيييييييتلس
ييييييرتر ل ييييييا اللليييييائا اللسالييييييس الليييييي ليييييي سييييييل
يييييرط للييييييب
اللتاكييييي ييييييتا للييييييار اقل يييييياد
اسناد ا لها ل قبا".
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سرا لعو يأها للتقا العلا ببأدس
 7ستلست

خرس ك االل ا الأتت ك

خيييييرس لييييي

كرأليييييا  /24يةوأيييييل سيييييرا ةويييييا لليييييا لليييييعتا بسييييير يأهيييييا ليييييلتقا االللييييي ا ببأيييييدس
االل ا الدتل الخاص ببرأالنها الأتت اةلبارا ل اللاب ل ستلست/للت .
تأنويييييييل ت الييييييي كيييييييار لألأبييييييياء ةييييييي يليييييييس اللنوييييييي ا ةويييييييا لأللييييييي النيييييييتل كييييييي النلهترسييييييي
ا لييييياللس ا سراأسييييي ةوييييي يييييلخاأ يأيييييي بيييييدءا لييييي  7للت /ستلسيييييت ،ليييييلبدي الخطيييييت الياأسييييي ب ييييي ا
ييييييل االل ييييييا الأييييييتت  .تت ييييييا البسييييييا ا ترتبيييييي ا خسيييييير
نيييييياد كيييييي لنوييييييسص الل الييييييال سييييييرا
وا لسال ".
الهادا لا ساد ال ط ةوا سرا لاللللرار ك لأ س الل الالها ،بأأي
ييييييي تطا ر ييييييا سييييييرا ةويييييييا االلييييييللرار كييييييي
تاةلبيييييير ييييييلخاأ ي اليييييييدتا ا ترتبسيييييي للييييييار
لأ سييييييييي االلل اليييييييييال بلتنييييييييية االل يييييييييا الأيييييييييتت بيييييييييدت لأ سييييييييي ليييييييييائر ا طيييييييييراا اللل الالهيييييييييا
الللبادلييييي  ".تكييييي طيييييار ليييييتلرال لل اسيييييد  ،يةوأيييييل طهيييييرا كييييي الييييييال لييييي لاست/يسيييييار يأهيييييا يتق يييييل
اأييييييل قييييييد لعهييييييدل بييييييي
ال ييييييد ليييييي لخ تأهييييييا ليييييي اللسييييييا الينسويييييي تالستراأسييييييت اللخ يييييية تاليييييي
بلتنيييييية االل ييييييا الأييييييتت اللتقيييييي كيييييي كسسأييييييا ةييييييا  2015ليييييي الييييييدتا اللييييييل ال بيييييير ردا ةوييييييا
األييييي اة التالسيييييال اللل يييييد لأيييييي قبيييييا ليييييأ  .تيلهويييييل طهيييييرا اليييييدتا ا خييييير اللتقعييييي ةويييييا االل يييييا
(يللاأسيييييييا تال يييييييس تكرأليييييييا تبرسطاأسيييييييا ترتليييييييسا)  60ستليييييييا لللييييييياةدلها ةويييييييا االلل ييييييياا ةويييييييا
العنتبال الل ل ا اقل ادسا ،خ ت ا قطاةها الل رك ت ادرالها الأ طس .
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