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م نيييييييييي م نيييييييييير البالنيييييييييي مبييييييييييدنر ييييييييييا دائيييييييييير

رئيييييييييينو ب يييييييييييو الرييييييييييماي نعيييييييييي
البما ر (.ص(..)5بمقع ب يو الرماي)
رئاعييييي العيييييند بسبيييييد السي معيييييل رئييييينو ب ييييييو الريييييماي الي رييييي ال ارمرنييييي رييييياق عيييييدنال
قارمن ار خا ا ب الو البسافظا ماالقضن (.ص(..)5بمقع ب يو الرماي)
رئيييينو المفييييد العراقييييل د .شيييينر سييييداد ن سييييع فييييل جاييييران بييييع يييييل الرن ييييارل رئيييينو ب يييييو
الشيييييمرر اينرارييييييل معيييييينع ال عييييييامن البشيييييي ري بيييييا نعيييييي العالقييييييا الثرائنيييييي يييييينن ال يييييييدنن
ال ارنن…(.ص(..)6بمقع ب يو الرماي)
د شييييينر السيييييداد ن سيييييع بيييييع رئييييينو ل رييييي العالقيييييا الخار نييييي ما بييييين ال يييييمبل فيييييل ب ييييييو
شيييييييييييمرر اينراريييييييييييل شييييييييييي ن ل يييييييييييان رنا نييييييييييي بشييييييييييي ر العييييييييييي ثبار ال عيييييييييييامن ييييييييييينن
ال يدنن…(.ص(..)6بمقع ب يو الرماي)
مفييييييد ب يييييييو الرييييييماي العراقييييييل نشيييييياري فييييييل رييييييدم ال رلبييييييان العر ييييييل ي ييييييداد اعيييييي را ن ن
ر ن بمسد لي عاب بع دم ال مار(.ص(..)7بمقع ب يو الرماي)
ال رلبييييييان العر ييييييل نييييييرظ رييييييدم شييييييان م يييييي اال ييييييدا فييييييل الييييييدم العرننيييييي (.ص(..)8بمقييييييع
ب يو الرماي)
رائييييييييييي فييييييييييل نييييييييييار الس بيييييييييي  :العبينيييييييييي العناعيييييييييين العراقنيييييييييي اريييييييييي سا يييييييييي ليييييييييي
بعارض (.ص(..)9م ال )RT
ال ييييييييييييمر نعييييييييييييين ان ييييييييييييال اال ييييييييييييراءا الب عي يييييييييييي ر يييييييييييي الر انييييييييييييا مالبخي ييييييييييييا
االشعا ن (.ص(..)9العمبرن رنم )
الرائييييييي يييييين سييييييالل ال يييييي سابييييييد البمعييييييم العيييييييج ال شييييييرنعن ا بيييييي ييييييي بساعيييييي
الس مب (.ص(..)10قرا د ي )
العييييييييييييا د  :ليييييييييييين روييييييييييييم ييييييييييييي ا اب نييييييييييييا ا ام رما ييييييييييييي ا دنيييييييييييي ليرييييييييييييماي
البع دلنن(.ص(..)10العمبرن رنم )
ال شيييييييييعبل :الس بييييييييي ا يييييييييد رراب يييييييييا ب يييييييييابال ليبعارضييييييييي مر مقيييييييييع ارضيييييييييبا قيييييييييمر
أخرر(.ص(..)11ال را رنم )
رائي ند م ال د االع اار ردمد االفعا الشع ن (.ص(..)11بما نن رنم )
البسبيييييييدام  :خبعييييييي بشيييييييارنع ر جنييييييي دنيييييييد س ييييييي يييييييري ال ررييييييي  1ع عيييييييا نييييييياد
االر اج م شغن مادر ابي بن ال ور (.ص (..)12غداد النم )
راد ييييييي مأ يييييييد الم يييييييمد المردنييييييي يييييييي
ال ر يييييييملل :الخجنيييييييي عيييييييع لييييييييم ار بسييييييي
العراقننن مل نس اا(.ص(..)12بما نن رنم )
رائيييييييييييييي ييييييييييييين رنريييييييييييييمر :اجبيييييييييييييا ردنييييييييييييي م يييييييييييييدخال ر نييييييييييييي رييييييييييييي ر ويييييييييييييعند
ابرل(.ص (..)13ي اب رو)
رائييييييييي يييييييين الس بيييييييي نعييييييييين قييييييييري شيييييييي ن ييييييييي بعارضيييييييي ال اييييييييدل اليييييييي اعيييييييي اج
الس مب (.ص(..)13الغد رو)
ييييياء فرسيييييان جبييييير الر انيييييا قضييييين خجنييييير مرسييييي ر بييييين ر ييييي بيييييماد بشيييييع (.ص(..)13قريييييا
د ي )
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د الباد نش ر م نن ي بماق الدا ب ليعرا (.ص(..)14م ال البعيـمب )
ا بيييييينن العييييييا لب يييييييو الييييييم راء نم يييييي شيييييي ن فيييييير بندارنيييييي لب ا عيييييي ر نيييييي البشييييييارنع
مال رارا الب ي ئ (.ص(..)15م ال االر اء العراقن )
الرويييييييير :رييييييييرف البساوويييييييي الس نيييييييي الب ن يييييييي لبيييييييييل البييييييييدراء العييييييييابنن مالييييييييدر ا
الخاو (.ص(..)15بما نن رنم )
العييييييييند الويييييييييدر نيييييييييد م ال بيييييييييا ال ا نريييييييي الم ارنييييييييي خيييييييييال  10انيييييييييا (.ص(..)16م الييييييييي
البعيمب )
دملييييييي ال يييييييارمن نيييييييد م ل م نيييييييع اليييييييدر ا الخاوييييييي ارويييييييال مبارنييييييي (.ص (..)16ي ييييييياب
رو)
ييييييييد البايييييييد قييييييييد ييييييي د لعييييييييسي الث ييييييي راييييييييا!
نيييييييار الس بييييييي  :بعارضيييييييي را لس مبييييييي
(.ص (..)17غداد النم )
يييييد البايييييد فيييييل ال رلبيييييان ا عييييي م الب ييييي مال رعييييي ع د عيييييسي الث ييييي
عيييييائرمن :اع ضييييياف
بر (.ص(..)18ال را رنم )
فل ال ور (.ص(..)18بما نن رنم )
در :عثنمن مراء برشمرا دا
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• عيييييييي مج ثالثيييييييي وييييييييمارن
البعيمب )
• الداخينيييييي ضيييييي ج بر عيييييي ا فييييييل فييييييمج جييييييمارب غييييييداد ب ي عييييييا ييييييا ا أوييييييساي (ال رييييييا ر)
البا (.ص(..)19م ال االر اء العراقن )
قار(.ص(..)20بما نن رنم )
ا ب ا ر الس مي البخدر شبالل
•
ييييييييي بععيييييييي ر “ال ييييييييا ل” شييييييييبالل غييييييييداد(.ص(..)19م اليييييييي

• بعييييييييييي ملمن :العيييييييييييرا نرفيييييييييييع اير ييييييييييياج س ييييييييييي
ربن (.ص(..)21بما نن رنم )
• البر يييييي نعييييييين ار ييييييا ييييييدد البعيييييي ندنن بيييييين ب ييييييادر ال رلنييييييمن دنرييييييار لييييييد
الوغنر مالب معج (.ص(..)22العمبرن رنم )
• أععار الر ج ا ج  %1بع جغنان البخامل االق وادن (.ص (..)22ي اب رو)

يييييييييييري ال ررييييييييييي  1لييييييييييي  465أليييييييييييل

-3-

البشييييييارنع

العدد -115 :الثالثاء 2019-6-18

• م نييييييييييييير الخار نييييييييييييي العيييييييييييييمر  :ال رعيييييييييييييع لبما اييييييييييييي بعييييييييييييييس بيييييييييييييع ال ييييييييييييين
ال ر ل(.ص(..)23رمن ر )
• دفيييييييين ثبييييييييان الييييييييرئنو البويييييييير العييييييييا بسبييييييييد برعييييييييل فييييييييل ال ييييييييامر دمن براعيييييييي
شننع(.ص(..)23فرارو )24

• م نييييييير الخار نييييييي الوييييييينرل :ييييييينن يييييييد م ييييييي ا جيييييييرال ل ادئييييييي ال يييييييم را فيييييييل برج ييييييي
الخينج(.ص(..)24رمن ر )
• المالنا الب سد رع قما ضافن ل الشر ا معج(.ص)BBC(..)24
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رئنو ب يو الرماي نع

م ن م نر البالن مبدنر ا دائر
البما ر

رئيييييينو ب يييييييو الرييييييماي بسبييييييد السي معييييييل النييييييم االثريييييينن م نيييييي
بمقييييييع ب يييييييو الرييييييماي اعيييييي
م نييييير البالنييييي م الييييي العيييييند بيييييامر سبييييياد مبيييييدنر يييييا دائييييير البما رييييي فيييييل م ار البالنييييي العيييييند
جنييييييل عييييييابل.م ييييييرر خييييييال الي يييييياء سييييييع بيييييييل أ ييييييمر البساضييييييرنن بم اييييييا عييييييناد الب ا عيييييي
مايعيييييييرا فيييييييل ويييييييرل بعييييييي س ا ا بنيييييييع البسافظيييييييا م راييييييياء مييييييي ا البييييييييل.مرييييييياق الي ييييييياء
السيييييييييم البب ريييييييي لبشيييييييي ي الييييييييدر ا المظن نيييييييي ليبييييييييمظ نن الساوييييييييينن ييييييييي شييييييييااد الييييييييد يم
م عيييييي نرا فييييييل الدر يييييي الرا عيييييي مرفييييييع الغيييييي ن يييييين ميييييي الشييييييرنس ال ييييييل بثيييييي فئيييييي نيييييير بيييييين
ال يييييمادر المعيييييجن فيييييل العيييييرا  .بيييييا م ي ييييي رئييييينو ب ييييييو الريييييماي بعال ييييي مضيييييع بال يييييا ال ييييين
مالشيييييييرج ما اييييييي ا برنييييييي مسعييييييي مييييييي ا البييييييييل ر نييييييي ا ل يييييييارمن البما رييييييي اال سادنييييييي لعييييييير
.2019

رئاع العند بسبد السي معل رئنو ب يو الرماي الي ر ال ارمرن
راق عدنال قارمن ار خا ا ب الو البسافظا ماالقضن
بمقيييييع ب يييييييو الرييييييماي يييييرأو العييييييند بسبييييييد السي معيييييل رئيييييينو ب يييييييو الريييييماي م سضييييييمر رئيييييينو
الي رييييييي ال ارمرنييييييي الرائيييييييي رن يييييييمار مييييييياد مالعييييييياد ا ضييييييياء الي رييييييي نيييييييم االثرييييييينن 2019 6 17
ا بييييييا الي ريييييي ال ارمرنيييييي اليييييي اع ضيييييياف فنيييييي الب مضيييييين العينييييييا البعيييييي ي لالر خا ييييييا .مراقشيييييي
االع ضييييييياف ال ييييييي ل سضيييييييرما ر عييييييياء ال ييييييي العناعييييييين مالي يييييييان الرنا نييييييي رنييييييير الي رييييييي ال ارمرنييييييي
الب عييييييييي بشييييييييرم قييييييييارمن ال عييييييييدن االم ل ييييييييارمن ار خا ييييييييا ب ييييييييالو البسافظييييييييا ماالقضيييييييين
اليييييييرق  ١٢لعييييييير  ٢٠١٨مال يييييييرارا الخاوييييييي ييييييياال راء ال شيييييييرنعل م موييييييينا رئاعييييييي الب ييييييييو
مسنيييييييد بشيييييييرم ال يييييييارمن بيييييييع ب ييييييير قييييييي ارمن ال عيييييييدن االم مالبالسظيييييييا ال يييييييل ا يييييييدن سيييييييم
بيييييا ييييي سيييييع النييييي م نيييييع الب ا يييييد ما بييييياد النيييييا
شيييييرج بييييير ال رشييييين مالغييييياء عييييي بيييييماد .
ال عيييييييين لالوييييييييما الوييييييييسنس ييييييييي اال ييييييييداد الرعيييييييي ن ال ييييييييل ضييييييييبر اا ال عييييييييدنال الب رسيييييييي
مالنيييييييا ار خييييييياي ب ييييييييو البسافظييييييي مالبسيييييييافظ مرما ييييييي مر عييييييياء الي يييييييان ماقيييييييال ا فضيييييييال ييييييين
الجعييييييمن م ييييييدقن عيييييي ال الريييييياخ نن الرعيييييي لبسافظيييييي ر ييييييمي مال غننييييييرا الدنبم رافنيييييي عيييييي ي
ال ا نيييييير مال رسنيييييي ماشيييييي الن ب ييييييدأ اعيييييي العيييييييجا اليييييي رد يييييي البس بيييييي اال سادنيييييي مالنيييييييا
بييييا م يييي العييييند رئيييينو الب يييييو ع ييييد ا با ييييا اخييييرر
العييييد مال يييير مبشييييا برا يييي ال عيييي ن .
ل ييييييييدارو االشيييييييي اال البجرمسيييييييي سضييييييييمر االدار البسينيييييييي فييييييييل ر ييييييييمي مال اييييييييا ا العالقيييييييي

-5-

العدد -115 :الثالثاء 2019-6-18
ل سييييييع عيييييي ريييييياخ ل ر ييييييمي مالنييييييا دقن يييييي مبيييييين البر ظيييييير ان وييييييدر يييييين الي ريييييي ال ارمرنيييييي
ال مونا فل مق الس عد االر ااء بن دارو بادار خال االع ضاف .

رئنو المفد العراقل د .شنر سداد ن سع فل جاران بع يل
الرن ارل رئنو ب يو الشمرر اينرارل معنع ال عامن البش ري
با نع العالقا الثرائن نن ال يدنن ال ارنن…
بمقيييييع ب ييييييو الريييييماي ال ييييي مفيييييد ب ييييييو الريييييماي العراقيييييل رئاعييييي اليييييد مر شييييينر سيييييداد النيييييم ايثرييييينن
 ١٧ ٦ ٢٠١٩العيييييند ييييييل الرن يييييارل رئييييينو ب ييييييو الشيييييمرر اينراريييييل م يييييرر خيييييال الي ييييياء سيييييع يييييدد
بيييييييين البي ييييييييا مالبماضيييييييينع مفييييييييل ب ييييييييدب اا معيييييييينع فييييييييا ال عييييييييامن البشيييييييي ري فييييييييل الب ييييييييا العناعييييييييل
ماالق وييييياد مالث يييييافل بيييييا نعييييي العالقيييييا الثرائنييييي ماليييييرما ج ال ارنخنييييي ييييينن ال ييييييدنن ال يييييارنن.السيييييداد أ يييييد
فييييييل الي يييييياء ييييييي ضييييييرمر اعيييييي برار ال رعيييييين م ال عييييييامن يييييينن ب يييييييو الرييييييماي العراقييييييل مب يييييييو الشييييييمرر
اينرارييييييل م منيييييي العالقييييييا يييييينن الشييييييع نن لخدبيييييي البوييييييال البشيييييي ر ق وييييييادنا معناعيييييينا م لييييييي ييييييي
أعيييييياو البوييييييال البشيييييي ر ماس ييييييرا العييييييناد مسعيييييين ال ييييييمار بضيييييين ا عييييييناد ”:مراي بشيييييي ر ا مرما ييييييج
ارنخنييييييي مدنرنييييييي ما با نييييييي ييييييينن شيييييييع نرا م فيييييييل ب ييييييييو الريييييييماي مالس مبييييييي العراقنييييييي رعيييييييع مر ثيييييييل
ييييييا فييييييل البرج يييييي
ال اييييييمد مرعيييييي ثبر القا رييييييا موييييييداقا را بيييييين أ يييييي اعيييييي رار ا مضييييييا م اييييييدئ اا شيييييي
مالر ييييي اعييييي خدا اراضييييينرا لال يييييداء يييييي دم ال يييييمار بيييييا ريييييثبن مقيييييمل نيييييران بعريييييا فيييييل أمقيييييا البسييييين
فيييييييل بسار ييييييي دا ييييييي ايرميييييييا ل مالعيييييييرا ن ج ييييييييع الييييييي جيييييييمنر رجيييييييا ال عيييييييامن م ع نييييييي العالقيييييييا بيييييييع
ال بامرنيييييي ايعييييييالبن ”.بيييييين ار يييييي رسييييييي الرن ييييييارل نييييييار المفييييييد العراقييييييل بشيييييينرا اليييييي أمبنيييييي مثنيييييي
العالقييييييا الثرائنيييييي يييييينن ال يييييييدنن ييييييي أعيييييياو البوييييييال البشيييييي ر مال بامرنيييييي ايعييييييالبن لييييييدناا سييييييرص
نييييير العييييي رار العيييييرا ا يييييار دملييييي يييييا ر ممرييييياي بشييييي ر ا ثنييييير مأمضييييي رئييييينو ب ييييييو الشيييييمرر
مالنيييييم ينريييييا أن ريييييثبن البمقيييييل
اريييييي العيييييرا فيييييل سر ييييي ضيييييد دا ييييي
اينراريييييل ملييييي  ”:نيييييران مق ييييي
البشيييييرل ليييييرئنو ال بامرنييييي د .يييييرم ويييييال فيييييل قبييييي ب ييييي يييييا ال بامرنييييي ايعيييييالبن ممييييي ا دلنييييي يييييي
بيييييي العالقييييييا ا خمنيييييي يييييينن الشييييييع نن معرعيييييي بر فييييييل د يييييي العييييييرا عيييييينبا فييييييل برسييييييي يييييياد اي بييييييار
مال ربن مال راء”.

د شنر السداد ن سع بع رئنو ل ر العالقا الخار ن ما بن
ال مبل فل ب يو شمرر اينرارل ش ن ل ان رنا ن بش ر
الع ثبار ال عامن نن ال يدنن…
بمقيييييع ب ييييييو الريييييماي ضيييييبن يييييدم أ بيييييا نيييييار مفيييييد ب ييييييو الريييييماي العراقيييييل الييييي بامرنييييي نيييييران
ايعيييييييالبن ال ييييييي النيييييييم ايثرييييييينن  ١٧ ٦ ٢٠١٩رئييييييينو المفيييييييد اليييييييد مر شييييييينر سيييييييداد م سضيييييييمر أ ضييييييياء
المفيييييد رئييييينو ل رييييي العالقيييييا الخار نييييي ما بييييين ال يييييمبل فيييييل ب ييييييو شيييييمرر اينراريييييل العيييييند سشيييييب
فالسيييييي م ييييييرر خييييييال الي يييييياء سييييييع ييييييدد بيييييين البي ييييييا مال ضييييييانا ال ييييييل عييييييي معيييييينع رجييييييا ال عييييييامن
ال رلبيييييارل يييييينن ال يييييار نن .رئيييييينو المفيييييد أ ييييييد ييييييي أمبنييييي اعيييييي برار ال عيييييامن الرنييييييا ل ييييينن ب يييييييو الرييييييماي
مب ييييييو الشيييييمرر اينراريييييل م عنييييي بييييي ل رييييي الويييييداق العراقنييييي اينرارنييييي م ييييياد الخ يييييرا مال نيييييارا
م شييييي ن الي يييييان ليعبييييي البشييييي ري مبعال ييييي عييييي البي يييييا مبرايييييا بييييييل الب يييييمدنن العيييييراقننن أنيييييا السيييييري
العراقنييييييي اينرارنييييييي فضيييييييال ييييييين معييييييينع س ييييييي ال عيييييييامن االق وييييييياد مال ييييييياد ال يييييييار بيييييييع ال بامرنييييييي
ييييين
ايعيييييالبن عييييينبا م يييييد سيييييدمد بشييييي ر جمنيييييي ييييينن ال ييييييدنن ال يييييارنن .بييييين ار ييييي أ يييييري سشيييييب
عيييييرمر ل نيييييار المفيييييد العراقيييييل مبراقشييييي يييييدد بييييين ا ل ضيييييانا مالبي يييييا م جيييييمنر العالقيييييا الثرائنييييي م ربن ايييييا
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فيييييل الب يييييا الرنيييييا ل مالعناعيييييل ماالق وييييياد مالث يييييافل م نييييياد س ييييي ال عيييييامن ال يييييار لييييي ع ال ائيييييد يييييي
الشييييييع نن ب ييييييدا ييييييي سييييييرص ييييييالد ييييييي اعيييييي برار ييييييدن الييييييد الييييييال ليشييييييعي العراقييييييل مس مب يييييي
م ب نر الع عاد دمر فل البرج م ث ن د ائ ا بن ماالع رار فل بم العرا .

مفد ب يو الرماي العراقل نشاري فل ردم ال رلبان العر ل ي داد
اع را ن ن ر ن بمسد لي عاب بع دم ال مار
بمقييييييع ب يييييييو الرييييييماي شيييييياري مفييييييد ب يييييييو الرييييييماي العراقييييييل اليييييي نضيييييي الرييييييماي ظييييييافر العييييييارل
مر نيييييي الجرفييييييل ماسبييييييد ال ييييييمر مرعيييييين الع ييييييمد النييييييم االثريييييينن  2019-6-17فييييييل الرييييييدم ال ييييييل
يييييييدما ال رلبيييييييان العر يييييييل عريييييييمان “ رسيييييييم رييييييياء اعييييييي را ن ن ر نييييييي بمسيييييييد لي عابييييييي بيييييييع دم
ال يييييمار ال غرافيييييل” ب ييييير ابعييييي اليييييدم العر نييييي ال يييييامر .مفيييييل يب ييييي خيييييال اف يييييا الريييييدم قيييييا
اليييييد مر بشيييييع ييييين فاييييي العييييييبل رئييييينو ال رلبيييييان العر يييييل ن” البعييييي دا الخجنييييير فيييييل البرج ييييي
عيييييي د ل م ييييييمد اعيييييي را ن ن ر نيييييي بمسييييييد لي وييييييد لبجييييييابع الييييييدم ايقينبنيييييي م رييييييابل ايرميييييياي
مال جيييييرل العرنيييييل م بيييييدد ال با يييييا ايرما نييييي  ”.مل ييييي العييييييبل الييييي نييييياي البشيييييرم العر يييييل فيييييل
ب ا يييييي رييييييابل بشييييييارنع الييييييدم ايقينبنيييييي ما ر نيييييي بشييييييددا ييييييي السا يييييي الباعيييييي ليييييي بشييييييرم
ر يييييييل نويييييييمن الثما ييييييي العر نييييييي منيييييييدافع ييييييين العيييييييناد العر نييييييي منسيييييييافظ يييييييي ا بييييييين ال يييييييمبل
العر يييييييل من ويييييييدر لي يييييييدخال ايقينبنييييييي ما ر نييييييي فيييييييل الشييييييي من العر نييييييي مأسيييييييد أمييييييي ينيييييييا
البشييييييييرم العر ييييييييل يييييييييمر عيييييييي را ن ن ر نيييييييي بمسييييييييد لي عابيييييييي بييييييييع دم ال ييييييييمار ال غرافييييييييل
العر ييييييل” ب نرييييييا يييييي ن” ال جييييييمرا ا برنيييييي الخجنيييييير ال ييييييل شيييييياد اا برج يييييي الخييييييينج العر ييييييل بيييييي خرا
عيييييييي م ي بمقييييييييل ر ييييييييل مدملييييييييل سييييييييا لي وييييييييد ل بييييييييا ايرما نيييييييي مالعبينييييييييا ال خرن نيييييييي
البد مبييييييي بييييييين عييييييي اليييييييدم ايقينبنييييييي مبساعييييييي اا م رنبايييييييا ج يييييييا لي يييييييارمن اليييييييدملل م يييييييدن
السييييييييم الرا عييييييي بيييييييا نضيييييييبن يييييييد العيييييييبا ال يييييييدخ فيييييييل الشييييييي من الداخينييييييي لييييييييدم العر نييييييي
مالبعييييييياو عيييييييناد اا ماعييييييي ادال أبرايييييييا مال عييييييير لبويييييييالساا” .يييييييدمر سيييييييع العيييييييند أسبيييييييد أ يييييييم
الغييييينج ا بييييينن العيييييا ل ابعييييي اليييييدم العر نييييي فيييييل يب ييييي الريييييدم يييييي ضيييييرمر ال موييييي اليييييل مافييييي
ر يييييييل لمضيييييييع عييييييي را ن ن ب ابيييييييي لسبانييييييي ا بييييييين ال يييييييمبل العر يييييييل.مأضيييييييال ا يييييييم الغييييييينج ان
“ الريييييدم سيييييدع يييييالث ا مبنييييي ييييي خر ثنيييييرا فالعالقييييي بيييييع دم ال يييييمار ال يييييد أن يييييمن القييييي ويييييسن
مويييييييسنس منر غيييييييل أن س ييييييي ب ارايييييييا ا ريييييييد ال ييييييير العناعيييييييل العر يييييييل” بشييييييينرا لييييييي أن مرييييييياي
بعييييياس بييييين ال عيييييامن بيييييع دم ال يييييمار مضيييييرمر فاييييي العالقييييي بعايييييا يييييي اعييييياو الر يييييع مالَويييييال
البشييييي ر مسعييييين ال يييييمار” الف يييييا لييييي أن السيييييمار الب اشييييير بيييييع دم ال يييييمار نبثييييي العييييي ن االر يييييع
ل س نيييييي بوييييييال ال بنييييييع مف ييييييا العييييييو مب ييييييادب ماضييييييس  ”.مرييييييم االبيييييينن العييييييا ل ابعيييييي الييييييدم
العر نييييي لييييي أن العالقييييي بيييييع نيييييران م ر نيييييا شييييياد را عيييييا م بيييييا فيييييل ظييييي م يييييمد ب شيييييرا شييييي ن
ويييييعم ال سيييييمار بعابيييييا فيييييل البرسيييييي الرامرييييي ببيييييا ن جييييييي سيييييمارا مف يييييا الجيييييار يييييامبل نضييييي ج
من عيييييو لعالقييييي ويييييسن بع عرضيييييا فيييييل المقييييي ا ييييي العالقييييي بيييييع البسنجييييينن االفرن يييييل ما مر يييييل
مأمبنييييييي رييييييياء امبيييييييا رضيييييييل ا جيييييييرال البعرنييييييي  .مشييييييياد الريييييييدم يييييييدن أر يييييييع أمرا بييييييي
ضيييييييييبن العالقيييييييييا العر نييييييييي بيييييييييع ال با مرنييييييييي ايعيييييييييالبن اينرارنييييييييي مالعالقيييييييييا العر نييييييييي بيييييييييع
ال بامرنييييييي ال ر نييييييي مالعالقيييييييا العر نييييييي بيييييييع دم ال يييييييمار ايفرن يييييييل مالعالقيييييييا العر نييييييي بيييييييع دم
ال ييييييمار ا مرم ييييييل .بييييييا ر يييييي بسييييييامر رييييييدم ال رلبييييييان العر ييييييل ييييييي براقشيييييي ا عييييييو ما مييييييدال
ما س يييييييييا ال يييييييييل نر غيييييييييل ضيييييييييبنراا فيييييييييل “ايعييييييييي را ن ن الع ر نييييييييي لي عابييييييييي بيييييييييع دم ال يييييييييمار
ال غرافييييييييل” بيييييييين أ يييييييي ريييييييياء بمقييييييييل معناعيييييييي ر نيييييييي بمسييييييييد لي عابيييييييي بييييييييع دم ال ييييييييمار
ال غرافيييييل .يييييدمر شيييييدد الرائيييييي اسبيييييد ال يييييمر فيييييل بداخيييييي لييييي خيييييال الريييييدم يييييي أمبنييييي وييييي نر
م عيييييييمن البشيييييييا العر نييييييي – العر نييييييي بانيييييييدا لسييييييي البشيييييييا بيييييييع دم ال يييييييمار.مل ييييييي الرائيييييييي
ال ييييييمر ليييييي ضييييييرمر منيييييي العالقييييييا العر نيييييي بييييييع العييييييرا م ع نيييييي االر ييييييا الب يييييياد يييييينن
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الجييييييرفنن .ييييييدمر رييييييم الرائييييييي ظييييييافر العييييييارل رائييييييي رئيييييينو ل ريييييي العالقييييييا الخار نيييييي فييييييل ب يييييييو
الرييييييماي العراقييييييل اليييييي ان العييييييرا ييييييان دمبييييييا ضييييييسن وييييييرا ال ييييييمار بعر ييييييا يييييين برنا يييييي قابيييييي
القييييييا سعيييييير قائبيييييي ييييييي اعيييييياو االس ييييييرا الب يييييياد مالعيييييين ييييييمد بييييييع نييييييران بمضييييييسا يييييي ن
مرييييياي سا ييييي لبويييييالس داخينييييي ب دبييييي لبويييييالس بيييييع نيييييران العيييييري.مشييييياري فيييييل الريييييدم رخ ييييي
ييييييييار بيييييييين الييييييييم راء مال رلبييييييييارننن مالعناعييييييييننن مالخ ييييييييراء العييييييييري مر عيييييييياء ل ييييييييان الشيييييييي من
العناعيييييييين مالعالقييييييييا الدملنيييييييي فييييييييل الب ييييييييالو مال رلبارييييييييا العر نيييييييي مر عيييييييياء أقعييييييييا العيييييييييم
العناعييييين فيييييل يييييدد بييييين ال ابعيييييا العر نييييي الييييي نن قيييييدبما ر نييييي ا شييييي ن العالقيييييا العر نييييي بيييييع دم
ال مار مضرمر ار ثا بشرم ر ل ماض البعال .

ال رلبان العر ل نرظ ردم شان

م اال دا فل الدم العرنن

بمقييييييع ب يييييييو الرييييييماي رظيييييي ال رلبييييييان العر ييييييل ييييييي ميييييياب ا با ا يييييي فييييييل العاوييييييب البوييييييرن
ال ييييييييامر النييييييييم االثريييييييينن  2019-6-17رييييييييدم شييييييييان ” م يييييييي اي ييييييييدا فييييييييل الييييييييدم العر نيييييييي
ييييييد ب يييييير ا باريييييي العابيييييي لي ابعيييييي العر نيييييي
مضييييييبارا ال ج نيييييي  ”.مفييييييل بعيييييي ا اال بييييييا اليييييي
بشييييييار رخييييييي مشخويييييينا قارمرنيييييي ر نيييييي ا ييييييد رئيييييينو ال رلبييييييان العر ييييييل الييييييد مر بشييييييع يييييين
يييييير افيييييي
فايييييي العيييييييبل ييييييي امبنيييييي ضييييييافر ال اييييييمد ال رلبارنيييييي مالرعييييييبن لي عييييييامن مال ابيييييي
البسافيييييييي ايقينبنيييييييي مالدملنيييييييي ل مضيييييييين الوييييييييمر الس يييييييي ليشييييييييرنع ايعييييييييالبن العييييييييبساء ال ييييييييل
ا ييييير الع م ييييي شييييي ال بييييين أشييييي ا ايروييييييال ال يييييرد مال بيييييا ل مرا ييييي ال ثنييييير بييييين الضييييييما ج
مالشرمج ق الس اي دا مق ر ن .
مقييييييا العيييييييبل ن ال رلبييييييان العر ييييييل قييييييا رظيييييين ميييييي الرييييييدم فييييييل جييييييار اخ واوييييييا البروييييييمص
يناييييييا فيييييييل البييييييياد الخابعييييييي بييييييين رظابييييييي ا عاعييييييل شييييييي ن مسنيييييييد ال شيييييييرنعا العر نييييييي ي يييييييداد
قيييييييارمن ر يييييييل د اع رشييييييياد د بمسييييييي دد لع م ييييييي اي يييييييدا مضيييييييبارا ج ن ايييييييا فيييييييل اليييييييدم
بشيييييييرم
د
العر نيييي بمضييييسا ييييان ب يييييادر ال رلبييييان العر ييييل لع يييييد ميييي الرييييدم يييي فيييييل جييييار اييييمد لي ويييييد
لي يييييارنر العيييييي ن ال يييييل ويييييدرما عييييي البرظبيييييا الدملنييييي شييييي ن سالييييي س يييييم ايرعيييييان فيييييل اليييييدم
العر نيييييي خاويييييي بييييييا ن عييييييي ع م يييييي اي ييييييدا مالييييييرد ييييييي افيييييي البغالجييييييا الييييييمارد فييييييل ال ييييييارنر
مال نارا الوادر ن ع الانئا مالبرظبا الدملن .
مشيييييياد الرييييييدم براقشييييييا م مويييييينا بيييييين ق يييييي ب خوويييييينن فييييييل الدراعييييييا الشيييييير ن مال ارمرنيييييي
قيييييارمن ر يييييل د اع رشييييياد لع م ييييي اي يييييدا مضيييييبارا ج ن ايييييا فيييييل اليييييدم
بانيييييدا ي يييييداد بشيييييرم
د
العر نييييي خومويييييا ان ال رلبيييييان العر يييييل قيييييا رشييييياء ل رييييي د خييييي ص ال عابييييي بيييييع ال يييييارنر البعنعييييي
ال يييييل ويييييدر ييييين البرظبيييييا ايقينبنييييي مالدملنييييي سيييييم سالييييي س يييييم ايرعيييييان فيييييل العيييييال العر يييييل
يييييير دراعيييييي اا م سينياييييييا مالييييييرد يناييييييا مبجال يييييي افيييييي الانئييييييا مالبرظبييييييا ايقينبنيييييي مالدملنييييييي
البعرنيييييييي س ييييييييم االرعييييييييان ضييييييييرمر ايب ثييييييييا لي بماثنيييييييي الدملنيييييييي ماس ييييييييرا ا ييييييييرال مال النييييييييد
ال ضائن م د رام ا س ا ف الدم العر ن ومرا لب ار ال ضاء م مجندا الع الل .
منشييييياري مفيييييد بييييين ب ييييييو الريييييماي العراقيييييل نضييييي يييييال بييييين الريييييماي ظيييييافر العيييييارل مرعييييين الع يييييمد
ماسبد ال مر مرعن الجرفل فل ا با ا ال رلبان العر ل مل ار الدائب مال ر ن .
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رائي فل نار الس ب :العبين العناعن العراقن
بعارض

ار

سا

ل

النيييييم االثرييييينن أن عييييي ي
م الييييي  RTأ يييييد الرائيييييي ييييين نيييييار سالس بييييي س فيييييل العيييييرا سعييييين فيييييد
يييييد البايييييد ميييييم سا ييييي العبينييييي العناعييييين العراقنييييي
مييييياي س ييييي لييييي بعارضييييي س مبييييي ييييياد
ل بعارض .
مقيييييييا فيييييييد ن س بييييييي الس مبييييييي السالنييييييي ينييييييي بالسظيييييييا ثنييييييير برايييييييا م يييييييمد م راء يييييييا عنن
يييييد البايييييد
سييييي اي عناعييييين ر ييييي أرريييييا قيريييييا رييييي ن يييييي أن ن يييييري ا بييييير ليييييرئنو الس مبييييي ييييياد
الخ نار الم راء البع ينن".
مأضيييييال أن سمرييييياي بييييين ميييييم بعييييي ند بييييين الس مبييييي السالنييييي لييييي ا ريييييرام نرم يييييمن منسييييياملمن الرنييييي
بييييييين قيييييييرار البعارضييييييي الييييييي ا خييييييي را س ب نريييييييا أن س شييييييي ن الس مبييييييي بيييييييا ا خاضيييييييعا ل عييييييين
ي البراوي ال نر ".
ا س اي العناعن ال ل ا
يييييد البايييييد مأ يغييييي
مأ يييييين نيييييار الس بييييي نيييييم ا سيييييد ا خيييييا خنيييييار البعارضييييي لس مبييييي ييييياد
ي ال رلبارن النم االثرنن رئاع ب يو الرماي سملاا ل ي بعارض .

ال مر نعين ان ال اال راءا الب عي
االشعا ن

ر

الر انا مالبخي ا
االثريييييينن ان ييييييال

العييييييمبرن رنييييييم ا ييييييين رئيييييينو ل ريييييي الوييييييس مال نئيييييي الرنا نيييييي ق ن يييييي ال ييييييمر
اال راءا الب عي ر الر انا مالبخي ا االشعا ن .
النييييييم م نيييييير ال عييييييين العييييييالل مال سييييييع
مقييييييا ب ييييييي ال ييييييمر فييييييل نييييييان ن سال ييييييمر اعيييييي
العيبييييييل قوييييييل العييييييان مم نيييييير الوييييييس مال نئيييييي ييييييالء العيييييييمان ب يييييير ل ريييييي الوييييييس مال نئيييييي فييييييل
ب يييييييييو الرييييييييمايس ب نرييييييييا ان سال ييييييييمر ا ييييييييين ن ييييييييال اي ييييييييراءا الب عي يييييييي ر يييييييي الر انييييييييا
مالبخي يييييييا ايشيييييييعا ن لسييييييينن مضيييييييع ا عيييييييو العيييييييينب ما برييييييي ليييييييي خيص برايييييييا ليس ييييييياظ يييييييي
عالب مارما ا راء الشعي العراقل".
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الرائي ن سالل ال

سابد البمعم العيج ال شرنعن
ي بساع الس مب
سابيييييييد البمعيييييييم

ا ب

قريييييييا د يييييييي أ يييييييد الرائيييييييي ييييييين سيييييييالل ال ييييييي
دالباد .
ال شرنعن ا ب ي بساع س مب اد
مقيييييييا البمعيييييييم ن الخيييييييي العبينييييييي العناعييييييين ن بييييييين ال ييييييي العناعييييييين ملييييييينو فيييييييل رئييييييينو
الم راء.
شخص نر بن البشرم الببم ل المجرل.
مرسي الرائي

العا د  :لن روم

النيييييييم ايثرييييييينن أن العييييييييج

ي ا اب نا ا ام رما ي ا دن ليرماي
البع دلنن

العييييييمبرن رنييييييم ا ييييييد رئيييييينو ييييييي االوييييييال ماال بييييييار الرنا نيييييي ويييييي ا العييييييا د االثريييييينن ييييييد
ال وييييييمن ييييييي ا اب نيييييييا ا ام رما ييييييي ا دنييييييي ليرييييييماي البعيييييي دلنن ب نريييييييا ارايييييي ال نعييييييي س من
لي.
مقييييييا العييييييا د فييييييل وييييييرن رشيييييير ييييييي ويييييي س ال نعيييييي مي ان سث يييييي العييييييند الوييييييدر السيييييياج
ويييييييال بسبيييييييد العراقيييييييل يييييييان مال نييييييي ا من ييييييي بييييييي ثرا مفيييييييا ال فيييييييل اييييييي ني م رشييييييينج االداء فيييييييل
ال ماو اال با ل مال شي مال ش ا فل لي".
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ال شعبل :الس ب ا د

رراب ا ب ابال ليبعارض مر مقع ارضبا
قمر أخرر

ال يييييرا رنيييييم شيييييل رائيييييي ييييين نيييييار الس بييييي اليييييمجرل ا يييييداد رريييييابج ب ابييييي ليبعارضييييي سييييي
ق يييييي ال رلبان.مقييييييا خالييييييد ال شييييييعبل ان سا ييييييالن البعارضيييييي ليييييي ن يييييين قييييييرار ملنييييييد اليسظيييييي ام لييييييرد
فعييييي م ييييي ر بنيييييع ال يييييمر العناعييييين مالشييييي عي العراقيييييل ارييييي ام بييييين رييييي ف ييييير ج نييييي الرظيييييا
ال رلبييييييارل ييييييي اوييييييمل م ييييييمد ا ي نيييييي عناعيييييين سا بيييييي ما ي نيييييي بعارضيييييي مييييييم نييييييار الس بيييييي
ابيييييي العييييييند بييييييار الس يييييين س .مأضييييييال ساثريييييياء شيييييي ن الس مبيييييي مالسييييييراي العناعييييييل
الييييييمجرل
م شييييييي ن سيييييييالل ايويييييييال ماال بيييييييار مال سيييييييالل االخييييييير ال رييييييياء أنضيييييييا رنيييييييا قضييييييين البعارضييييييي
ماال ي نييييي السا ييييي فيييييل شييييي ن الس مبييييي د ل ييييين بيييييا وييييياسي ا بيييييمر بييييين اسيييييداع فيييييل ال وييييير م نييييي
البسافظييييييييا مال ييييييييل اريييييييي خي نا اييييييييا عناعيييييييين اضييييييييجرررا ان رعييييييييانر شيييييييي ن الس مبيييييييي م ينييييييييل
رئيييييينو الييييييم راء م ال عيييييي يييييي شيييييي ن الس مبيييييي ييييييال ماف بيييييين ق يييييي ال سييييييال ننس .م ييييييا ع ال شييييييعبل
سا ييييييددرا رراب ييييييا ب ييييييابال ليبعارضيييييي ال رلبارنيييييي بريييييي أ ثيييييير بيييييين شييييييارنن اال ان ييييييدخال عناعيييييين
عي ريييييييا ر رنيييييييع ليمقيييييييمل يييييييي أداء الس مبييييييي س الف يييييييا ان سال رريييييييابج الس يييييييمبل ن يييييييا ل مال بنيييييييع
نجبيييي ج نييييي النا ييييي مل يييين لييييي نر ييييي برييييي شييييلءس.م نن سالس بييييي يييييان العيييي ي فيييييل شييييي ن سيييييال نن
نيييييييرنن يييييييا ر نن ليجائ نييييييي فيييييييل ب ييييييييو الريييييييماي م يييييييان لييييييي العييييييي ييييييي الن البعارضييييييي مرسييييييين
ب انيييييي نن ابيييييي قمارييييييا ماراد رييييييا س يييييي مان نرييييييا مسييييييدرا ينباررييييييا البعارضيييييي ق يييييي ان ييييييمن مريييييياي
بماقيييييييع خاوييييييي س.ماخ ييييييي ال شيييييييعبل يييييييال م سر مقيييييييع ارضيييييييبا يييييييدد نييييييير بييييييين الريييييييماي الييييييي
البعارضيييييي ال رلبارنيييييي س.م ان نييييييار الس بيييييي الييييييمجرل أ ييييييين أبييييييو ا سييييييد ييييييي ا بييييييا عيييييي ثرائل
لب يييييي العناعيييييييل رنييييييي سلالبعارضيييييي العناعييييييين الدعييييييي مرن المجرنيييييي ال رييييييياء ماالل ييييييي ا ال ابييييييي
ييييل يييييي الويييييعند
دمر مسيييييرايد مأداءد مبماقي َ
اييييي ا الخنيييييار ال نيييييار مبيييييا ن ضييييين مبيييييا نعييييي ي ب بييييين د
المجرلس.

رائي ند م ال

د االع اار ردمد االفعا الشع ن

بيييييييما نن رنيييييييم سييييييي ر الرائيييييييي الباريييييييدو بسبيييييييد شييييييينا العيييييييمدارل االثرييييييينن ال يييييييمر العناعييييييين
مالس مبيييييي بيييييين ا خييييييا بعيييييياننر البساوويييييي ر عيييييياا م اعيييييي البغييييييار را ييييييا فييييييل اخ نييييييار الييييييدر ا
الخاوييييييييي م يييييييييد االعييييييييي اار يييييييييردمد االفعيييييييييا الشيييييييييع ن ا ا بيييييييييا اوييييييييير ال يييييييييمر العناعييييييييين .
م ييييير العيييييمدارل فيييييل نيييييان ن س يييييي الس مبييييي بيييييير ال روييييي لييييييم نر عنيييييدا ييييين س ييييي فييييييل ان
نخ ييييييييار االشييييييييخاص م العييييييييبع ال نييييييييد مالخ يييييييير مال انيييييييي ايدارنيييييييي م ييييييييي مفيييييييي الدر يييييييي
المظن نيييييييي مال خوييييييييص".ماضييييييييال ان سنييييييييم  ٣٠ ٦ ٢٠١٩عيييييييين من نمبييييييييا بابييييييييا مب وييييييييينا فييييييييل
الدمليييييي العراقنيييييي مر بييييييا نبثيييييي البعييييييبار االخنيييييي ر فييييييل ارسعييييييار برظمبيييييي العبينيييييي العناعيييييين ا ا بييييييا
اعيييييي بر االخجيييييياء ام ن ييييييمن نمبييييييا الرجالقيييييي دنييييييد مس ن نيييييي فييييييل ريييييياء دمليييييي الب ععييييييا ال ييييييل
ر يييييييل الخيييييييدبا الب دبييييييي ليبيييييييماجرنن مال يييييييل عييييييي من قيييييييادر يييييييي ان ييييييياد السييييييييم الس ن نييييييي
ليبشيييييييا الب را بييييييي  ".ما دالعيييييييمدارل يييييييي سضيييييييرمر ا خيييييييا بمقيييييييل سيييييييا م ييييييياد ال عيييييييامن بيييييييع

- 11 -

العدد -115 :الثالثاء 2019-6-18
الخنييييييرنن بيييييين ا يييييي درء خجيييييير راييييييج البساوويييييي الب نيييييي اليييييي
بياا".

أضييييييعل ب اويييييي الدمليييييي مار ييييييي

ري ال رر 1
البسبدام  :خبع بشارنع ر جن دند س
ع عا ناد االر اج م شغن مادر ابي بن ال ور
شييييييل ضييييييم ل ريييييي اليييييير ج مالجاقيييييي ال رلبارنيييييي بييييييا البسبييييييدام االثريييييينن يييييين
غييييييداد النييييييم
اف يييييا شييييير ر يييييج ال وييييير ال عيييييامن بيييييع شييييير ا عيييييمن بم نييييي العابيييييي فيييييل س ييييي يييييري ال ررييييي 1
ييييييددا بيييييين البشييييييارنع ال ييييييل ع عييييييا نيييييياد ار يييييياج الس يييييي م شييييييغن ييييييمادر ابييييييي بيييييين امييييييالل
ال ور .
فييييييييل وييييييييرن لعييييييييدد بيييييييين ال ضييييييييائنا انس ميييييييي البشييييييييارنع ايعيييييييي را ن ن
مقييييييييا البسبييييييييدام
مالسنمنييييييي ع عيييييييام فيييييييل نييييييياد م سعييييييينن رم نييييييي االر ييييييياج م شيييييييغن يييييييمادر ابيييييييي بييييييين اميييييييالل
ال وييييير مال يييييل اف سييييي النيييييم بييييين ق ييييي شييييير ر يييييج ال وييييير ال عيييييامن بيييييع شييييير ا عيييييمن بم نييييي
العابييييييي فييييييل س يييييي ييييييري ال رريييييي  1براييييييا ضيييييي العيييييي ا ملنيييييي جاقيييييي  100ألييييييل ربنيييييي ييييييالنم
فضييييييال يييييين البرس ييييييي ا مليييييي بيييييين بشييييييرم خ ارييييييا ال رنييييييان م بشييييييرم ضيييييي العيييييي الب ر ييييييي
جاقييييييي  40أليييييييل ربنييييييي يييييييالنم مبشيييييييرم رشييييييياء خجيييييييمج ر ييييييي الجاقييييييي ال ار ائنييييييي عيييييييع 11
ألل  kvaفضال ن بشرم بعال البنا البواس جاق  90الل ربن النم .
ماضييييييال رابيييييي ان ييييييمن مريييييياي خجيييييي ماضييييييس ل ب يييييينن ال ييييييمادر المجرنيييييي يدار الس ييييييم الر جنيييييي
مار ا البشارنع .

راد مأ د الم مد
ال ر ملل :الخجني عع ليم ار بس
المردن ي العراقننن مل نس اا
بييييييما نن رنييييييم ار ييييييد الرائييييييي فييييييل ال رلبييييييان بسبييييييد ال ر ييييييملل الثالثيييييياء م نيييييير ال ار يييييياء ليييييي
راد يييييييي مأ ييييييييد الم ييييييييمد المردنيييييييي مليييييييي
الخجنييييييييي الف ييييييييا ليييييييي أريييييييي عييييييييع ليييييييييم ار بسيييييييي
يييييمال مميييييم
نس ايييييا .مقيييييا ال ر يييييملل ن سم نييييير ال ار ييييياء يييييان نعيييييي بيييييدر ويييييعم البييييييل الييييي
راد ييييييي  ".مأضيييييييال أرييييييي سأ يييييييد الم يييييييمد المردنييييييي يييييييي الشيييييييعي
بييييييين عيييييييعل لييييييييم ار بسييييييي
العراقيييييلد ب يييييدا أ ثييييير بييييين بييييير أن العيييييراقننن عيييييمل نسظيييييمن وييييينل يييييارد ملييييي ن س ييييي شيييييلء
بيييييين يييييييي الم ييييييمد ".مأمضيييييي ال ر ييييييملل أن سالييييييم نر ل عييييييل ليييييي نعيييييي بع ل سيييييي نرا الراوييييييسنن
يييييين ال نييييييار الوييييييدر
ليييييي بييييييا أريييييي نعيييييي بع لبعارييييييا الريييييياو مأبيرييييييا ا ن أن نعيييييي بع ليييييي ييييييال
ب در الودر ق فما ا مان".
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رائي ن رنرمر :اجبا

ردن م دخال

ر ن ر ر وعند ابرل
ييييين وييييييرا ا

ي ييييياب يييييرو شيييييل الرائيييييي ييييين بسافظييييي رنريييييمر سرييييينن قيييييدم النيييييم ا ثرييييينن
ر فل بسافظ رنرمر “ ر ر” خجر م وعند أبرل مراي.
مقيييييا قيييييدم فيييييل ويييييرن ويييييس ل ن “ مرييييياي يييييد أم ييييي ليويييييرا فيييييل رنريييييمر برايييييا ال يييييدخ ال ر يييييل
فيييييل البسافظييييي مد ييييي عييييي ا جيييييرال ال يييييل خيييييد بشيييييارنعا ضييييياف لييييي م يييييمد أجبيييييا ردنييييي
لضيييي بان يييياري  31مسييييد دارنيييي ليييي قييييين ردعييييي ان فضييييال يييين ييييد يييي بنن السييييدمد الغر نيييي بيييييع
عمرنا ال اب ”.
مأضيييييال  :أن “ مرييييياي أنضيييييا ويييييرا ييييينن الب مريييييا فيييييل رنريييييمر عييييي ي أنييييياد ب ييييي بر سيييييام خيييييي
أ بيييي مماقيييييع دنيييييد فييييل البسافظييييي بيييييا م ييييد م ايييييا يييييد م ليييي قابييييي قيييييين عييييرل” الف يييييا لييييي
أن “م العنرارنمما ر ر خجر قد نرع و عي ا ي المضع ا برل لرنرمر”.

رائي ن الس ب نعين قري ش ن
اع اج الس مب

ي بعارض ال ادل ال

الغيييييد ييييييرو ا ييييييين الرائييييييي يييييين نييييييار الس بيييييي ييييييل ال ييييييدنر النييييييم االثريييييينن يييييين قييييييري ظاييييييمر
بالبيييييييييييييي املنيييييييييييييي ل شيييييييييييييي ن ييييييييييييييي رلبارنيييييييييييييي بعارضيييييييييييييي عيييييييييييييي من اال يييييييييييييير رنا نييييييييييييييا.
مقييييييا ال ييييييدنر فييييييل نييييييان ان سال ييييييي ال رنييييييد اعيييييي اج الس مبيييييي مال عيييييي ادل شخموييييييا ليييييي ا ا
ب ييييييييدا ان الييييييييي ماي ليبعارضييييييييي العناعييييييييين ميييييييييم خجييييييييم بابييييييييي ل ويييييييييمني العبينييييييييي العناعييييييييين
مالدنب راجنيييييييي فييييييييل العييييييييرا سنييييييييع عيييييييي بث سيييييييياف ا لالجييييييييرال الب ييييييييردد ييييييييي العيييييييياس لسعيييييييي
بمق اا".

اء فرسان  :جبر الر انا قضن خجنر مرس ر بن ر
بشع
قرييييييا د ييييييي أ ييييييد الرائييييييي
ور نر ي بع مر الشر
مقييييييا فرسييييييان فييييييل وييييييرن
بنييييييييع بسافظييييييييا اليييييييي الدر
الوسن ر
ماضييييياف أن رجبرالر انيييييا قضييييين خجنييييير مرسييييي ر بييييين ر ييييي بيييييماد بشيييييع ر الف يييييا الييييي
البشع مر ياا نن البسافظا أبر خجنر دا منادد سنا البماجرننر.

بماد

يييييين وييييييال الييييييدنن يييييياء فرسييييييان النم االثريييييينن بعبيييييي أدمنيييييي عييييييابراء
االمعج ل ر نعارل االمبا .
ن ر ييييييي الس مبيييييي مضييييييع خجيييييي اعيييييي را ن ن الرشيييييياء بع شيييييي نا فييييييل
بشيييييييينرا اليييييييي أن ر وييييييييال الييييييييد نن عييييييييارل بيييييييين ضييييييييعل الب ععييييييييا
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د الباد نش ر م نن ي بماق

الدا ب ليعرا

يييييييد البايييييييد االثرييييييينن شييييييي ر الييييييي
م الييييييي البعييييييييـمب م ييييييي رئييييييينو ب ييييييييو الييييييي مراء ييييييياد
الييييييرئنو الرمعييييييل فالدنبنيييييير ييييييم نن بشيييييينرا اليييييي ان العالقييييييا العراقنيييييي الرمعيييييين بابيييييي مبيييييي ثر
من ي ع ن ما.
النييييييم
مقييييييا الب ييييييي اال البييييييل لع ييييييد الباييييييد فييييييل نييييييـان ن “رئيييييينو ب يييييييو الييييييم راء اعيييييي
الب عييييييمع الخيييييياص ليييييييرئنو الرمعييييييل اليييييي عييييييمرنا ال عييييييردر الفرر ننييييييل مالمفييييييد البرافيييييي ليييييي اليييييي
نضيييييي رائييييييي م نيييييير الخار نيييييي م ييييييددا بيييييين البعيييييي ملنن فييييييل م ار ييييييل الييييييدفا مالخار نيييييي مال ييييييائ
اال با الرمعل فل غداد”.
ماضييييييال الب ييييييي أريييييي “ ييييييرر سييييييع العالقييييييا يييييينن ال يييييييدنن فييييييل الب يييييياال االق وييييييادن م ع نيييييي
قيييييييييدرا ال يييييييييما العراقنييييييييي م جيييييييييمرا االمضيييييييييا فيييييييييل عيييييييييمرنا م س نييييييييي االعييييييييي رار فنايييييييييا
ماالعييييييي عدادا ال ارنييييييي لع يييييييد بييييييي بر اعييييييي ار الييييييي اريييييييي سيييييييع االمضيييييييا ايقينبنييييييي ما بييييييي
السالن نن المالنا الب سد االبرن ن مال بامرن االعالبن االنرارن ” .
م يييييا ع أن “ رئييييينو ب ييييييو اليييييم راء ا يييييري ييييين شييييي ر م يييييدنر لبماقيييييل اليييييرئنو يييييم ن الدا بييييي
معيييييينعاا فييييييل الب يييييياال
جييييييمر العالقييييييا مار ناسيييييي لم ييييييمد الر يييييي البشيييييي ر
ليعييييييرا ما يييييي ا
اف ”.
مر يييييي الب ييييييي يييييين ييييييد الباييييييد قمليييييي ن “ العالقييييييا العراقنيييييي الرمعيييييين بابيييييي مبيييييي ثر من ييييييي
ع ن مييييييييا لبويييييييييس ال يييييييييدنن مالشييييييييع نن مالبرج يييييييي ملبماوييييييييي بسار يييييييي دا يييييييي ” بشيييييييينرا اليييييييي
رنييييييي البرج يييييي خجيييييير
“ امبنيييييي ال عييييييامن مال ييييييام سييييييم بخ يييييييل ال ضييييييانا ايقينبنيييييي مالعبيييييي ييييييي
االرماي م دا نا ال وعند مالسري م س ن العال ماالع رار لشعم اا”.
مل ييييي الب يييييي الييييي ان “ الب عيييييمع الرمعيييييل ر ييييي سنيييييا رئييييينو رمعييييينا اال سادنييييي فالدنبنييييير يييييم ن
مابرنا يييييييي ليعييييييييرا مس مب يييييييي مشييييييييع الب نييييييييد بيييييييين ال ييييييييد ماالعيييييييي رار ماال دمييييييييار مالر يييييييي
عيييييي برار ال عييييييامن يييييين ن ال يييييييدنن الوييييييدن نن م ع نيييييي العالقييييييا الثرائنيييييي الب رابنيييييي م رسنييييييي ييييييالد
عيييييمد العيييييرا الييييي دمر فيييييل البرج ييييي يييييم مالعبييييي البشييييي ري ييييينن العيييييرا مرمعييييينا فنبيييييا نخيييييص
بسار يييييي االرميييييياي مالعييييييعل ل س نيييييي االعيييييي رار فييييييل عييييييمرنا م بييييييم البرج يييييي مام بييييييا رمعيييييينا
بشيييييييار العيييييييرا فيييييييل بييييييي بر اعييييييي ار براقيييييييي مضيييييييرمر عيييييييامن دم ال يييييييمار يراييييييياء سالييييييي
”.
السري فناا ماع برار امد بسار االرماي مال ضاء ي انا دا
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ش ن فر بندارن لب ا ع
ا بنن العا لب يو الم راء نم
ر ن البشارنع مال رارا الب ي ئ
النيييييم االثرييييينن
م الييييي االر ييييياء العراقنييييي م ييييي ا بييييينن العيييييا لب ييييييو اليييييم راء سبنيييييد رعييييين الغييييي
دمائييييير ا بارييييي العابييييي شييييي ن فييييير بندارنييييي لب ا عييييي ر نييييي البشيييييارنع الب ييييير بييييين ق ييييي اليييييم ارا
يييييي
م يييييدنر رعيييييي ر ا ميييييا ب اررييييي بيييييا ييييي سدنيييييد ضيييييبن ال رريييييابج الس يييييمبل البوييييياد ينييييي
أن ضبن ال ر ال اءا الاردعن مال رن مال ارمرن مايدارن مالبالن .
مأ ييييييد ا بيييييينن العييييييا لب يييييييو الييييييم راء فييييييل نييييييان س ييييييي ضييييييرمر ال يييييي ا دمائيييييير ا باريييييي العابيييييي
لب ييييييييو اليييييييم راء م بنيييييييع ب ععيييييييا الدملييييييي ال م نايييييييا الويييييييادر عيييييييا ا الخاوييييييي رشيييييييند
اعيييييي االي الجاقيييييي ال ار ائنيييييي م شييييييغن البملييييييدا ييييييد ال ار يييييياء المجرنيييييي بيييييين أ يييييي ييييييدن نييييييد
العيييييييمن لييييييي م ار ال ار ييييييياء ل منيييييييد البيييييييماجرنن الجاقييييييي ال ار ائنييييييي ويييييييمر أفضييييييي م نييييييياد
عا ا ال ان ال ار اء المجرن س.
مأضييييييال الغيييييي خييييييال ر عيييييي ال بييييييا ب يييييييو ا باريييييي العابيييييي ا عيييييي م ل اال نيييييياد أن سال يييييير
عييييي مل ب اررييييي رعيييييي ال ر نييييي ييييينن ال يييييارنر اليييييمارد لييييي ا بارييييي العابييييي لب ييييييو اليييييم راء بييييين
ق يييييي الييييييم ارا مال اييييييا نيييييير البر جيييييي ييييييم ار مالبسافظييييييا مبييييييا عيييييين االجييييييال ينيييييي ييييييي
أر الماقييييييع مبجا يييييي بنييييييع ال نارييييييا الب عي يييييي يييييييي البشييييييارنع عابيييييي ماالم بييييييا البشييييييارنع
الب عي البماجرنن خاو .
مم يييييي ا بيييييينن العييييييا سعييييييي ال نييييييان سالييييييدمائر ا العالقيييييي فييييييل ا باريييييي العابيييييي ب ا عيييييي ر نيييييي
ال ييييييرارا الوييييييادر بيييييين ب يييييييو الييييييم راء ليييييي ال اييييييا الرعييييييبن مضييييييرمر ر نيييييي ما العيييييير
البب ريييييي مال شييييييدند ييييييي ضييييييرمر نييييييالء ا مبنيييييي ال وييييييمر ر نيييييي ف ييييييرا ال ررييييييابج الس ييييييمبل
م عن ب دأ الع اي مالثماي بن خال الر ائج ال ل ع مض عد الب ا ع س.
مشييييييييدد س ييييييييي ضييييييييرمر ر ييييييييا البي ييييييييا الخاويييييييي عييييييييمن البييييييييماجرنن الب ضييييييييررنن ييييييييراء
العبينييييييا ايرما نيييييي ما خجيييييياء الععيييييي رن مسعييييييباا بييييييع ال اييييييا ا العالقيييييي بيييييين ق يييييي الي ريييييي
البر ن ل عمن الب ضررنن.

الرور :ررف

البساوو الس ن الب ن لبيل البدراء العابنن
مالدر ا الخاو

ابييييي سنيييييدر الع ييييياد االثرييييينن بمق ييييي البعيييييين عيييييا ا يييييرف
بيييييما نن رنيييييم أ يييييد ائييييي الل الروييييير
البساوويييييييييييييي الس نيييييييييييييي الب ن يييييييييييييي لبيييييييييييييييل البييييييييييييييدراء العييييييييييييييابنن مالييييييييييييييدر ا الخاويييييييييييييي .
ييييييدا ا بيييييياد الم يييييي
مقييييييا االئيييييي الل فييييييل نييييييان :سرعييييييين ليييييييرا العييييييا ان ب يييييييو الييييييم راء نع يييييي
االملييييي بييييين البيييييدراء العيييييابنن القرارميييييا ممريييييا ر يييييدد رفضيييييرا ليخجيييييما ال يييييل يييييرو البساووييييي
ن سبييييييي ب ييييييييو اليييييييم راء مال يييييييمر العناعييييييين البعييييييي ملن ابيييييييي ".ماضيييييييال انسا سعييييييي لاييييييي ا
البييييييييل مفييييييي قا يييييييد البساووييييييي نع ييييييير بيييييييردا يييييييي اعيييييييو ال رييييييياء العيييييييين ليدملييييييي ملمويييييييانا
البر عنييييييي الدنرنييييييي العينيييييييا ملس يييييييم الشيييييييعي م اءا ييييييي بماقيييييييع الخدبييييييي العابييييييي ".ماشيييييييار الييييييي
انسائييييييي الل الروييييييير ا يييييييين منعيييييييين رفضييييييي ادار مسعييييييي مييييييي ا البييييييييل الجرن ييييييي السالنييييييي منيييييييد م
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ل ب يييييينن البعيييييياننر مال يييييياءا المجرنيييييي بيييييين عيييييير بماقييييييع الخدبيييييي الدمليييييي مر نييييييد اقييييييرار البراوييييييي
ي ضمء البعاننر البارن الوسنس ".

العند الودر ند م ال با ال ا نر الم ارن خال  10انا
م الييييي البعيمبييييي د يييييا ييييين ال نيييييار الويييييدر العيييييند ب يييييدر الويييييدر االثرييييينن ال ييييي العناعييييين لييييي
بييييييا ال ا نريييييي الم ارنيييييي خييييييال  10أنييييييا
ييييييد الباييييييد
ييييييمن رئيييييينو ب يييييييو الييييييم راء يييييياد
فنبا جالي ي عائرمن برا ا البويس العاب .
مقييييييا العييييييند الوييييييدر فييييييل نييييييان ريييييي “ ليييييينو بيييييين البعنييييييي مالبخ يييييي أن رييييييرر ميييييي ا ال الييييييي ييييييي
البراوييييييي فييييييل ب يييييييو الرييييييماي مفييييييل ب يييييييو الييييييم راء ييييييي سييييييد عييييييماء يييييي م يييييياقل البراوييييييي
ا خيييييرر… ييييي ميييييم أبييييير ببريييييم مسيييييرا لبيييييا نييييي د بييييين ظيييييي الشيييييعي الييييي نعيييييارل منيييييال ار جيييييا
ال ار ييييياء م س ييييي عييييي الب شيييييددنن اليييييمقسنن بوييييينر مبوييييينر ل ب ييييي مسنا ييييي ييييي ملبيييييا فنييييي بييييين
ونان مابر البر عن م م ناا اا م م اا اا”.
مد يييييا يييييي عيييييائرمن لييييي أن “ را يييييل البوييييييس العابييييي مأن مقيييييع ينايييييا عييييي الظيييييي مالسنيييييل..
بيييييييا ا ييييييياد عيييييييا ا… معن عييييييي من رضيييييييا مبس ييييييي الشيييييييعي ممييييييي ا انييييييي ال خييييييير فيييييييل اليييييييدرنا
ما خر ”.
مجالييييييييي ال يييييييي العناعيييييييين أ بييييييييع ييييييييـ” ييييييييمن رئيييييييينو ب يييييييييو الييييييييم راء بييييييييا ال ا نريييييييي
ييييييد البايييييد أن نرا ييييييل بويييييييس الييييييمجن
الم ارنييييي خييييييال شيييييير أنيييييا ف ييييييج” ب نرييييييا أرييييي ” ييييييي
مان ن من االخ نار مف الر ام مال ائ مال خوص م ال فين أعارد ”.
مأشييييييار ليييييي “ ضييييييرمر عييييييرا رييييييماي ال رلبييييييان ال وييييييمن ييييييي الي ييييييان ال رلبارنيييييي الب نيييييي  ..م ال
عن من لرا مق أخرر ..مأر أ ي مق ا را”.

دمل ال ارمن ند م ل م نع الدر ا الخاو اروال مبارن
م نييييييع الييييييدر ا الخاويييييي اروييييييال

ي يييييياب ييييييرو د ييييييا ائيييييي الل دمليييييي ال ييييييارمن االثريييييينن اليييييي
مبارن مف ا ليدع مر.
م ييييييير االئييييييي الل فيييييييل نيييييييان ان “الجرن ييييييي الب ع بيييييييد فيييييييل برا عييييييي بمضيييييييم اليييييييدر ا الخاوييييييي
مالبييييييييدراء العييييييييابنن الم اليييييييي لبخ يييييييييل م ار الدمليييييييي نيييييييير وييييييييسنس ملنعيييييييي ب دنيييييييي م نيييييييير
دعييييي مرن معييييي ري اثيييييارا عيييييي ن يييييي الماقيييييع االدار عييييينبا ارايييييا اوييييي س دائييييير ل ييييياجع البسيييييامر
العناعن م دخال اا مالدع مر نمول فل بماد ال ما ن المجرل”.
ما يييييييد ان “ رئييييييينو اليييييييم راء ميييييييم البعييييييي م ال ر نيييييييد االم مبييييييين بااباييييييي ان نرا يييييييع المظيييييييائل
الم اليييييي فييييييل بنييييييع بريييييياسل الدمليييييي منعال اييييييا بيييييين نييييييرا براعيييييي ا بيييييين ال يييييياءا مفيييييي قما ييييييد
االروال مالبارن مالعد ممف ا ليدع مر”.
م ييييييينن “ خيييييييالل ليييييييي فارريييييييا ريييييييرر ان بيييييييراج البساووييييييي ميييييييم العييييييينئ ال يييييييرر ال يييييييل عويييييييل
االعيييييييي رار االدار مالعناعييييييييل فييييييييل العييييييييرا مرييييييييد م رئيييييييينو الييييييييم راء مفرن يييييييي االدار اليييييييي
بعال ييييي البمضيييييم عنيييييدا ييييين ال يييييدخال نييييير الرعيييييبن بييييين ا جيييييرل مال يييييد بييييين االشيييييار الييييي
اريييييي ليييييينو بيييييين ما ييييييا ال يييييي العناعيييييين ان ييييييم انيييييي ادمار ر ن نيييييي مييييييل لنعيييييي بيييييين بااباييييييا
االعاعن ”.
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د الباد قد د لعسي الث
نار الس ب  :بعارض را لس مب
راا!
النييييم ا ثرييييينن اس بالنيييي أن نيييي د خنيييييار
غييييداد النييييم ا ييييد الرائيييييي يييين نييييار الس بييييي سعيييين فييييد
البعارضييييي الييييي ا خييييي نيييييار لييييي عيييييسي الث ييييي ييييين الس مبييييي ر ن ييييي راائنييييي فنبيييييا أشيييييار لييييي أن
مدل نار ا عاو مم ربن الس مب السالن م وسن بعارا اا ماداءما.
مقيييييا فيييييد خيييييال رريييييابج سم اييييي رظيييييرس الييييي ن دبييييي اليييييد مر ر نييييي اعييييي يييييي قريييييا سد يييييي س
ن س نييييييار الس بيييييي أجييييييي  3ب رنييييييا أعاعيييييين فييييييل ناريييييي نييييييم أبييييييو ممييييييل بعارضيييييي عناعيييييين
دعيييييي مرن مرعرييييييل ييييييالب رد ا مليييييي ييييييد ا ييييييا أ أعيييييييمي نيييييير عناعييييييل يييييي رعييييييار الس مبيييييي
عيييييييييمي سضييييييييار ب بييييييييدن دمن سيييييييير أم ا وييييييييابا خييييييييالل ال ييييييييارمن أم بينشيييييييينا بعيييييييييس س
ب يييييدا أن نيييييار بع ييييير س يييييي ا داء الس يييييمبل ملييييينو يييييي الرظيييييا العناعيييييل الييييي رسييييين ييييي ء
بر ".
مأضيييييال ان سدعييييي مرن البعارضييييي نعريييييل أرريييييا لييييين رخيييييرج ييييين ا جييييير الدعييييي مرن أم رعجييييي الدملييييي
مبوييييييال الريييييياو اليييييي نن رعييييييع أعاعييييييا لخييييييدب ا م سدنييييييد ب ييييييابن الخييييييي فييييييل العبيييييي الس ييييييمبلس
بمضييييييسا أن سالبعارضيييييي ال ريييييياء ال ييييييل أ يراييييييا نييييييار الس بيييييي عرييييييل ييييييد ال شييييييانر ييييييالم راء أم
براق اداءم مد الوسن بر م شخنص الخاجئ ".
خي نا ا العناعن
مأشييييييييار ليييييييي أن سليييييييينو الضييييييييرمر أن ن ييييييييمن بييييييييراج أم مييييييييدل يييييييي بعارضيييييييي مييييييييم ايجاسيييييييي
الس مبييييييي ييييييي ويييييييسن ا داء الس يييييييمبلس الف يييييييا لييييييي أن س شييييييي ن ممالد س مبييييييي دنيييييييد أبييييييير
ويييييييعي يييييييدا فيييييييل ظييييييي الظيييييييرمل الويييييييع ال يييييييل نعنشييييييياا العيييييييرا م ييييييي لي الظيييييييرمل ايقينبنييييييي
مال سيييييييدنا مال راقضيييييييا البم يييييييمد ملييييييي لي فييييييي ن يييييييربن الس مبييييييي السالنييييييي م ويييييييسن بعيييييييارا اا
مأداء اا مبرا اا فل دار البي ا الخدبن مم ا قري ليماقع ممم مدفرا ا عاو".
ماعييييي دري :سل رريييييا ال ر جيييييع ييييي ن ليييييي لييييين نييييي د لييييي عيييييسي الث ييييي ييييين الس مبييييي مميييييم بيييييا نب ييييين
أن نسو ر ن راائن ليبعارض ".
م يييييا ع أن س يييييي نيييييار الس بييييي فيييييل ب ييييييو الريييييماي لييييي جييييير أعييييي يييييد السعييييينن جيييييان بارييييي
غيييييداد فيييييل يعييييي ال ويييييمن يييييي أبييييينن يييييا ب ييييييو اليييييم راء سبنيييييد الغييييي مبيييييدنر ب يييييي رئييييينو
الييييييم راء (بسبييييييد ييييييد الرضييييييا)س ب نرييييييا أنس ييييييد الباييييييد مييييييم بيييييين اق يييييير أعيييييي ييييييد السعيييييينن
جان بار العاوب ".
ابيييييي بييييييار الس يييييين قييييييد أ ييييييين أبييييييو ا سييييييد ما يييييي اليييييي البعارضيييييي
م ييييييان نييييييار الس بيييييي
العناعييييين الدعييييي مرن فنبيييييا أ يييييد ال نييييياد فيييييل ال نيييييار فييييياد الشيييييبر أن نيييييار سعييييينراقي منويييييمي
يييييين اخجائايييييا معن شيييييير بييييييماجن الخيييييي مال عيييييياد ييييي بوييييييداقن عنييييييدا
اداء الس مبييييي مليييييين نعييييي
ييييييين الب يييييييابال منيييييييد الخجيييييييما االويييييييالسن ال يييييييل يييييييد البيييييييماجن ملييييييينو دملييييييي البعييييييي م
مال مض ".
ابييييييي سنيييييييدر الع ييييييياد خيييييييا بيييييييراج سالبعارضييييييي
م ييييييياء ليييييييي عيييييييد يييييييالن نيييييييار الروييييييير
م اا عناعن أخرر البعارض .
ال منبن س فنبا نر رماي ال سا
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عائرمن :اع ضاف د الباد فل ال رلبان ا ع م الب
رع ع د عسي الث بر
يييييي

مال

ب ييييييو الريييييماي ع ضييييياف رئييييينو ب ييييييو الييييييم راء

ال يييييرا رنيييييم أ يييييين سيييييالل عييييي ائرمن
د الباد ا ع م الب .
اد
مقييييييا رئيييييينو سييييييالل عييييييائرمن فييييييل ال ويييييير ييييييدر ال نيييييياد فييييييل نييييييان انس ال رلبييييييان عنع ضيييييينل
رئيييييييييينو ب يييييييييييو الييييييييييم راء م ا نر يييييييييي الم ارنيييييييييي ا عيييييييييي م الب يييييييييي س بر ساسعييييييييييسي الث يييييييييي
ر س.ماضييييييال انس االع ضيييييياف عيييييي را ق بعرفيييييي بيييييياج بيييييين ال ررييييييابج الس ييييييمبلس بشيييييينرا اليييييي
ارييييي س فيييييل سيييييا يييييد سضيييييمر لب ييييييو الريييييماي ينييييي سبييييي البعييييي ملن مال اعييييي عد عيييييسي الث ييييي
ر س.

در :عثنمن مراء برشمرا دا

فل ال ور

بييييما نن رنييييم أ ييييد الرائييييي يييين ييييي ييييدر الرنا نيييي سريييينن قييييدم االثريييينن ان اييييا عثنيييي قييييد ييييمن
مراء ار شييييييار برشييييييمرا رظيييييين دا يييييي االرمييييييا ل خييييييال مقيييييي بيييييين النييييييم فييييييل بسافظيييييي ال ويييييير .
مقييييا قييييدم فييييل سييييدنع اريييي سفل مقيييي عييييا بيييين النييييم يييي العثييييمر ييييي برشييييمرا شيييينر اليييي د يييي
دا يييييييييييييي ل ظييييييييييييييامرا ال ويييييييييييييير مميييييييييييييي قييييييييييييييد ن ييييييييييييييل مرائاييييييييييييييا راويييييييييييييير عثنيييييييييييييي ".
ماضييييييال انسمريييييياي راويييييير عثنيييييي ف ييييييد االب نييييييا ا رييييييدو يييييينن الب ظييييييامرنن العيييييي اج العبينيييييي
العناعيييييين فييييييل العييييييرا س ب نرييييييا انسالمضييييييع العراقييييييل سالنييييييا نس يييييياج اليييييي ال ييييييا ل مالعبيييييي ييييييي
يييييييييييدن الخيييييييييييدبا المقيييييييييييمل م ييييييييييي ييييييييييي بييييييييييين ال نرنيييييييييييد الخنييييييييييير ليعبينييييييييييي العناعييييييييييين ".
ما يريييييي العيييييييجا االبرنيييييي فييييييل بسافظيييييي ال ويييييير خييييييال مقيييييي عييييييا بيييييين النييييييم العثييييييمر ييييييي
ل ظامرا ال ور .
برشمرا رمج لد دا
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ع مج ثالث ومارن

ي بعع ر “ال ا ل” شبالل غداد
يييييين عيييييي مج وييييييمارن

ا نمشييييييا ييييييي

م اليييييي البعيمبيييييي ا يريييييي خينيييييي اال ييييييال االبرييييييل االثريييييينن
بعع ر ال ا ل شبالل غداد.
م يييييير الخينيييييي فييييييل نييييييان ب ضييييييي ان “ثالثيييييي وييييييمارن ا نمشييييييا عيييييي ج بعيييييياء النييييييم يييييييي
بعع ر ال ا ل شبالل غداد”.
نيييييي ر ان بععيييييي ر ال ييييييا ل نس ييييييم ييييييي قييييييما ابنر نيييييي اضيييييياف اليييييي ال ييييييما االبرنيييييي العراقنيييييي
ال ا عيييييي اليييييي م ار الييييييدفا فييييييل سيييييينن ليييييي يييييينن خينيييييي اال ييييييال عييييييد الخعييييييائر ال شييييييرن ماالضييييييرار
البعع ر .
ال ل لس

الداخين ض ج بر ع ا فل فمج جمارب غداد ب ي عا ا ا أوساي
(ال را ر) البا
م الييييييييي االر ييييييييياء العراقنييييييييي أ يرييييييييي م ار الداخينييييييييي النيييييييييم ا ثرييييييييينن ضييييييييي ج أسيييييييييد الب مضييييييييينن
البرعييييييم نن اليييييي فييييييمج جييييييمارب غييييييداد الخييييييابو ال ييييييا ع لبدنرنيييييي شييييييرج غييييييداد ب ي عييييييا ييييييا ا
أوييييييساي ال عييييييجنا (ال رييييييا ر) البم ييييييمدنن فييييييل شييييييار فيعييييييجنن غييييييداد البييييييا ل يييييياء العييييييبا لايييييي
عجنا ا .
مأضيييييال اليييييم ار فيييييل نيييييان ان بينييييي الضييييي ج س بييييي رييييياء يييييي مرمد بعيمبيييييا مشييييي امر لب يييييي
الب ييييي العيييييا ب ادميييييا عييييير اويييييساي (ال ريييييا ر) الماقعييييي يييييال ري بييييين بثي يييييا رادنييييي فيييييل شيييييار
فيعييييييجنن اليييييي ا يييييي ا بيييييين أسييييييد بر عيييييي ل فييييييمج جيييييي مارب غييييييدادس .ب ييييييد ان سالبيييييي ا ن ييييييم خيييييي
عجن مب امل بي .
 100ألل دنرار شارنا بن واسي عجن ل اء العبا ل
مأشيييييار الييييي ان الب ييييي العيييييا بيييييا ا عيييييد م ييييي قعييييي ال س نييييي فيييييل ب شييييين الداخينييييي ا خيييييا
اال ييييييراءا الال بيييييي ال ضيييييين ال رعيييييين بييييييع ال ضييييييا البخ ويييييينن مقييييييد شيييييي ال عيييييي فرنيييييي بيييييي
بشييييييي ر ا بيييييييع قعييييييي السبانييييييي مالما يييييييا ماع سوييييييي أبيييييييرا قضيييييييائنا يييييييال سر مالضييييييي ج مرويييييييي
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بنريييييا ليبييييي ا أعييييي ر ييييين ضييييي ج ب ي عيييييا يييييال ر البشيييييامد اعييييي ال ب ييييييث  100أليييييل دنريييييار بييييين
بن واسي عجن بن ال عجنا الب امر لبثي ا رادن فل شار فيعجنن.

ا ب ا ر الس مي البخدر شبالل

قار

قييييييار االثريييييينن يييييين ب يييييين فرنيييييي بيييييي بشيييييي ري بيييييين
بييييييما نن رنييييييم ا يريييييي قنيييييياد شييييييرج
ييييييي ب ييييييا ر ييييييالس مي البخييييييدر شييييييبالل البسافظيييييي  .م يييييير ال نيييييياد فييييييل نييييييان نسان ال ييييييم
ال يييييي
ييييييي بيييييي ا فييييييل قضيييييياء الشييييييجر نعبيييييي ويييييي بر عييييييي شييييييرج ا سادنيييييي مضيييييي ج
ال يييييي ال يييييي
سم ييييييي (  ) 2000قيييييييرص بخيييييييدر ريييييييم س يييييييا منس م سم ييييييي بعيييييييدو م يييييييي ريييييييم منم يييييييا
وييييييالمن ".ماضييييييال ال نييييييان انس البينيييييي مفيييييي بعيمبييييييا اعيييييي خ ارن دقن يييييي نييييييد ب ا ر يييييي ييييييالبماد
س ييييي افييييي اي يييييراءا ال ارمرنييييي الال بييييي أويييييملنا م ييييي
البخيييييدر  ".ماشيييييار الييييي ان س ال يييييم ا خييييي
مق ن مف الباد (  ) 28بن قارمن ب افس البخدرا مالب ثرا الع ين "
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بع ملمن :العرا نرفع اير اج س
ربن

ري ال رر  1ل  465ألل

بييييييما نن رنييييييم قييييييا بعيييييي ملمن جييييييا اليييييير ج العراقييييييل نييييييم االثريييييينن ن ر يييييياج س يييييي ر ييييييج ييييييري
دنييييييد لبعال يييييي الخييييييا مويييييياارنج
ال رريييييي  1يييييييث  465ألييييييل ربنيييييي نمبنييييييا عييييييد اعيييييي با برشيييييي
لي خيييييي نن .مأ يييييييث بعيييييي ملمن نعبيييييييمن فييييييل الس يييييي رمن يييييير ييييييي ميييييياب براعيييييي الف ييييييا البرشيييييي
جيييييمر عيييييمن بم نييييي يييييان نرييييي ج فيييييل العيييييا رسيييييم 440
ال دنيييييد أن س ييييي يييييري ال ررييييي  1الييييي
ألييييييل ربنيييييي نمبنا.مسضيييييير االس ييييييا ييييييابيمن أ ارييييييي بيييييين عييييييمن ييييييي ييييييمد ا ليس يييييي فييييييل
عييييييد أعيييييي م نن بيييييين عييييييسي عييييييمن رسييييييم  60شخوييييييا بيييييين الس يييييي
الثييييييارل بيييييين الشييييييار ال ييييييار
مر ياييييي لييييي د يييييل .م ييييياء يييييالء البيييييمظ نن عيييييد أنيييييا بييييين عيييييسي المالنيييييا الب سيييييد العيييييابينن نييييير
لييييييييي ليييييييي ادنييييييييد بيييييييين نييييييييران الب ييييييييامر .
ا عاعييييييييننن فييييييييل عيييييييي ار اا فييييييييل غييييييييداد م يييييييي
مقييييييا بعيييييي ملمن راقنييييييمن فييييييل الس يييييي ن بييييييمظ ل عييييييمن ا ارييييييي مبيييييين نييييييرا ايدار العينييييييا
م ييييييار الباردعيييييينن ليييييي نعييييييمدما ليس يييييي ال عييييييدبا ماف يييييي الس مبيييييي العراقنيييييي يييييييل ييييييراءا أبيييييين
ضيييييييييافن فيييييييييل الس ييييييييي بيييييييييا فيييييييييل ليييييييييي رشييييييييير قيييييييييما ضيييييييييافن بييييييييين الشيييييييييرج مال ييييييييين .
مرافيييييي البعيييييي ملمن مالبييييييدنرمن بيييييين عييييييمن الوييييييس ننن فييييييل مليييييي داخيييييي س يييييي ييييييري ال رريييييي 1
نييييييم االثريييييينن سنييييييع شييييييممد بر ييييييا بدر يييييي م رييييييمد بيييييين ال يييييين العراقييييييل ن بر يييييي من رييييييد
ما يييييا برشييييي ر ييييياج الييييير ج .م يييييدأ برشييييي ان دنيييييد ان لبعال ييييي الخيييييا ا قيييييدر بالنييييي يييييي
بعال ييييييي  150أليييييييل ربنييييييي نمبنيييييييا ممسيييييييد ل وييييييي البنيييييييا مالييييييير ج مخبعييييييي وييييييياارنج لي خييييييي نن
العبينيييييا ال رن نييييي نيييييم االثرييييينن .مقيييييا بيييييدنر نييييير الس ييييي ن البشيييييرم ا ال دنيييييد ع عيييييام فيييييل
رفييييييع ر يييييياج الس يييييي ال ييييييدرنج لنويييييي ليييييي  490ألييييييل ربنيييييي نمبنييييييا.نريييييي ج العييييييرا أ ثيييييير بيييييين 4.5
بينييييمن ربنيييي ينيييي ممييييم بييييا ن يييي يييين جاق ييييي ال ابييييي ال الغيييي رسييييم خبعيييي بالنيييينن ربنيييي نمبنيييييا
بشيييينا بييييع ا ييييا أم ييييي مبر يييينن خييييرنن بيييين نييييرا رمعيييينا ييييي خ يييي ايبييييدادا العالبنيييي ليييييد
ا ععار.
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نعين ار ا دد البع ندنن بن ب ادر ال رلنمن دنرار
لد البشارنع الوغنر مالب معج

البر

يييييين ار ييييييا

ييييييدد البعيييييي ندنن بيييييين

العييييييمبرن رنييييييم أ ييييييين ال ر ييييييي البر يييييي العراقييييييل االثريييييينن
ب ادر ال رلنمن دنرار الخاو د البشارنع الوغنر مالب معج .
مقيييييا ال ريييييي فيييييل نيييييان سرعيييييين ار يييييا نييييير فيييييل يييييدد البعييييي ندنن بييييين ب يييييادر الماسيييييد رلنيييييمن
دنريييييار ال يييييل خووييييياا ليييييد البشيييييارنع الويييييغنر مالب معيييييج مميييييم أبييييير ن شييييير لييييي ر يييييا بيسيييييمظ
ييييييي بخ يييييييل
فييييييل شيييييي نع الشيييييي اي ييييييي جييييييال بشييييييارنعا االعيييييي ثبارن الخاويييييي مال ييييييل ييييييم
ال جا ا ".

أععار الر ج ا ج  %1بع جغنان البخامل االق وادن
ي يييياب ييييرو را عيييي أعييييعار اليييير ج أ ثيييير بيييين ماسييييد البئيييي نييييم االثريييينن عييييد وييييدمر ب نييييد بيييين
ييييين االق وييييياد الوييييينرل ببيييييا أ يييييج البخيييييامل بييييين را يييييع الجييييييي العيييييالبل يييييي
ال ناريييييا الضيييييعن
الر ج.
مف ييييييييد الع ييييييييمد ا ييييييييي لخييييييييا رريييييييي  1.07دمالر لن سييييييييدد عييييييييعر ال عييييييييمن رييييييييد  60.94دمالر
يييييييمد الخيييييييا ا برن يييييييل يييييييري عييييييياو المعييييييينج 58
لي ربنييييييي ارخ يييييييا  1.73البئييييييي  .مر لييييييي
عر ا با نعاد  1.10البئ ل  51.93دمالر لي ربن رد ال عمن .
م را عييييييي ا عيييييييعار سيييييييمالل  20البئييييييي برييييييي رم  2019البعييييييي ي فيييييييل ا رنييييييي رنعيييييييان عييييييي اي
براا ما ع ال ي بن سري ال ار ا برن ن الونرن م نارا اق وادن بخن لآلبا .
م اجييييي ربيييييم الريييييا ج الويييييرا ل الوييييينرل يييييي نييييير الب مقيييييع لييييي أدرييييي بعييييي منا فيييييل أ ثييييير بييييين 17
ابييييييا سعيييييي با أظار يييييي نارييييييا الب ييييييي الييييييمجر ل لإلسويييييياءا نييييييم ال بعيييييي  .مربييييييا اير يييييياج خبعيييييي
البئييييي فيييييل بيييييانم أنيييييار رييييي ق ييييي عييييير لنييييي ل دمن مقعيييييا البسييييييينن ال يييييل ارييييي لربيييييم  5.5البئييييي
مأق بن قراء ا رن رنعان ال الغ  5.4البئ .
مقييييييد ن بييييييع الييييييرئنو ا برن ييييييل دمرالييييييد رابييييييي رظنيييييير الويييييينرل شييييييل يييييينن نرييييييث خييييييال قبيييييي
ب بم ييييي ال عشيييييرنن فيييييل النا يييييان فيييييل مقييييي السييييي مييييي ا الشيييييار .مقيييييا رابيييييي رييييي عيييييني ل بيييييع شيييييل
د س ا ن د ا با .
خال ال ب ل ن الونن ل
مقييييييا فنيييييي فييييييينن البسييييييي ب بم يييييي ييييييرانو فنم شيييييير فييييييل شيييييين ا م ” بنييييييع الم يييييياال الرئنعيييييين
يييييمرد أن الجييييييي عييييين من أضيييييعل ..عيييييام ليييييي فيييييل ضيييييائ العيييييم  .أشيييييناء بييييين الج نعيييييل أن رويييييعد
اا ل رعد روعد اا“.
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م نر الخار ن العمر  :ال رعع لبما ا بعيس بع ال ن
ال ر ل
رمن ييييير قيييييا م نييييير الخار نييييي العيييييمر ملنيييييد البعيييييي نيييييم الثالثييييياء رييييي ال نرنيييييد أن نيييييرر بما اييييي
بعيييييييس يييييينن نشييييييل عييييييمرنا م ر نييييييا .مأدليييييي البعييييييي ايييييي ال وييييييرنسا فييييييل الويييييينن خييييييال فيييييياد
وس ن ب ض بع م نر الخار ن الونرل م ضم ب يو الدمل مارث نل.

دفن ثبان الرئنو البور العا بسبد برعل فل ال امر دمن
براع شننع
فييييييرارو  24ممر الثييييييرر الثالثيييييياء الييييييرئنو البويييييير العييييييا بسبييييييد برعييييييل فييييييل ال ييييييامر دمن
براعييييي شيييييننع عيييييد عيييييا ا بييييين مفا ييييي ييييين  68ابيييييا عيييييد ظاييييير االثرييييينن سأثرييييياء سضيييييمر يعييييي
بسا بيييييي س فييييييل ب بييييييع عيييييي من جيييييير رييييييمي ال ييييييامر .بيييييين دمن أنيييييي براعيييييي شييييييننع ممر الثييييييرر
يييييييمفل االثرييييييينن أثرييييييياء يعييييييي
الثالثييييييياء ثبيييييييان اليييييييرئنو البوييييييير العيييييييا بسبيييييييد برعيييييييل الييييييي
بسا ب ييييي فيييييل قضييييين خيييييا ر بيييييع ايييييا أ ر نييييي  .م يييييان بسبيييييد برعيييييل قيييييد ييييياي ييييين اليييييم ل خيييييال
يعيييي البسا بيييي عييييد أن سييييدع أبييييا البس بيييي لبيييييد  20دقن يييي مار عيييي ثيييي أ شييييل ينيييي مر يييي لييييي
يييييد البيييييرع
البع شييييي سنيييييع يييييمفلس ييييين بييييير ريييييام  68ابيييييا.مقيييييا بسيييييابل اليييييرئنو العيييييا
يييييد الب ويييييمد لم الييييي ا ر ييييياء ال ررعييييين ن برعيييييل س ييييي دفرييييي سضيييييمر أعييييير فيييييل بدنرييييي روييييير
يييييي ويييييال ال ييييير فيييييل بع شييييي عييييي ن جييييير س سنيييييع ر ييييي
فيييييل ال يييييامر عيييييد دنييييي ويييييال ال ريييييا
يييييي مفا ييييي أثرييييياء سضيييييمر سيييييدر يعيييييا بسا ب ييييي  .مقيييييا ويييييس ل بييييين م الييييي ا ر ييييياء ال ررعييييين
ن ا لشييييييرج أخر يييييي يييييي الوييييييس ننن بيييييين الب ييييييا ر مليييييي عييييييب لايييييي غجنيييييي الييييييدفن.مفييييييل نييييييان
عريييييمان سا نيييييا اليييييرئنو بسبيييييد برعيييييلس رشييييير بعييييياء االثرييييينن يييييي البمقيييييع ايل رمريييييل لسييييي ي
السرنيييييي مالعداليييييي البر ثيييييي راييييييا ا ابيييييي با يييييي ايخييييييمان البعيييييييبنن ال ييييييل ييييييان نر بييييييل لناييييييا
برعييييييل العيييييييجا البوييييييرن س ييييييي يييييي جء ".مفييييييل شييييييار ليييييي ظييييييرمل العيييييي ن ال اعيييييين ال ييييييل
عييييير لايييييا برعيييييل قيييييا ال نيييييان سمضيييييعم فيييييل ر ارييييي ار رادنييييي جيييييما بيييييد ا الييييي ال يييييل خجييييي
خبيييييو عيييييرما مبرعيييييما رييييي اليييييدماء مقيييييدبما لييييي جعابيييييا عييييينئا مبرعيييييما رييييي ا ج ييييياء مالبسيييييابنن
مس ييييييي ال ماوييييييي بيييييييع ا مييييييي برعيييييييم بييييييين أ عيييييييج س مقييييييي ايرعيييييييارن ف يييييييد يييييييان الايييييييدل ق يييييييي
ييييير فيييييل نيييييان أن سالرنا ييييي العابييييي أخجييييير
يييييال جلء".م يييييان الرائيييييي العيييييا البوييييير ر نييييي وييييياد
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مفييييييا برعييييييل أثريييييياء سضييييييمر
أ رن .

يعيييييي س بسا ب يييييي فييييييل ال ضيييييين البيييييي ا فناييييييا ال خييييييا ر بييييييع قييييييمر

م نر الخار ن الونرل :نن د م ا جرال ل ادئ ال م را
فل برج الخينج
رمن يييييير قييييييا م نيييييير الخار نيييييي الويييييينرل مارييييييث نييييييل نييييييم الثالثيييييياء ن يييييينن ييييييد م يييييي ا جييييييرال
لضيييييي ج اليييييير و م ادئيييييي ال ييييييم ر فييييييل برج يييييي الخييييييينج فييييييل ظيييييي بما ايييييي يييييينن نييييييران مالمالنييييييا
الب سد عد م با ي راقي ل ر ج فل خينج بان.
مقيييييا ماريييييث ليويييييس ننن خيييييال فييييياد ن الوييييينن بييييي أال عيييييار نيييييران لييييي ال خييييييل ييييين اال يييييا
الرمم ال أ ر ا .2015

المالنا الب سد رع قما

ضافن ل الشر ا معج

 BBCأ يريييييييييي م ار الييييييييييدفا ا برن نيييييييييي (ال ر ييييييييييا من) ن المالنييييييييييا الب سييييييييييد ع رعيييييييييي 1000
رد ضافل ل الشر ا معج معج اند ال م ر بع نران.
مقيييييييا م نييييييير اليييييييدفا ا برن يييييييل الم الييييييي ا رنيييييييي شيييييييارامان ن رعيييييييا ال يييييييما ايضيييييييافن ييييييياء
س را دفا ن لي عاب بع ال ادندا اينرارن ".
مرشيييييير ال سرنيييييي ا برن نيييييي ب نييييييدا بيييييين الوييييييمر قاليييييي راييييييا ييييييد ا اابا اييييييا ينييييييران ييييييالمقمل
مراء يي الا با .
أ يريييييي نييييييران أراييييييا عيييييي ام فييييييل  27نمر نييييييم س نران س يييييي البخيييييي من البعييييييبم لاييييييا يييييي بيييييين
يييييي ال مويييييي ليييييي ييييييا
النمرارنييييييم البخوييييييي بم ييييييي اال ييييييا الرييييييمم بييييييع ال ييييييمر الدملنيييييي اليييييي
.2015
با ال رعرف ن ال ما ا برن ن ايضافن ؟
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