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يييييي للو يييييي الب ييييييرس (.ص5

رئييييييس لنويييييي الصييييييفاا سنيييييير ا مييييييلب رل سييييييل ليييييي ص سر يييييي
)(..لفق لنو الصفاا)
ال عبيييييي  :للسيييييي البعسييييييلت الدبوفللسييييييس يييييي العييييييرا لسيييييي فلس يييييي ييييييرد راقيييييي ف دسييييييد
ألص ل سضر بسلع فلمو البالد(.ص(..) 6لفق لنو الصفاا)
د.بشييييييسر ال ييييييداد سييييييد ف ال فليييييي اليييييي ضيييييير فرة ييييييحلس ف للسيييييي سيييييي لرات الييييييدف فالبعسييييييلت
الدبوفللسس (.ص(..) 6لفق لنو الصفاا)
بيييييييدر الصسلبسييييييي يلليييييييا بيييييييد الل يييييييد بيييييييلل وص لييييييي ل يييييييلير الدفلييييييي العلس ييييييي "(.ص7
)(..السفلرس صسفز)
ويييييييي ال ليييييييي الصلئييييييييا ييييييييلل السييييييييلر  :سصسيييييييي نفا  5فزراء فالدفليييييييي العلس يييييييي
رئييييييييس
قلدل ل ندسد فر بء ل شفا بيل (.ص(..) 7ال رات صسفز)
اليلقيييييييي الصسلبسيييييييي شييييييييد بصييييييييفد اب ييييييييل الص ييييييييي الندسييييييييد بييييييييس ب ييييييييداد فأربسيييييييي (.ص8
)(..ال رات صسفز)
راك صسلب إلقلل فزسر اللللس (.ص(..) 8ف لل اللعوفل )
ال شد
الصلئبيييييي للسيييييي صمييييييسد يييييي ق فزسيييييير ال ربييييييلء ب لرسيييييير ييييييد سيييييير قييييييلصفص ب سليييييي لوسييييييلر
دفبر(.ص(..) 9ال رات صسفز)
رئييييييس النب يييييي ال ر للصسيييييي الصلئييييييا ارشييييييد المييييييلل سييييييد ف اليييييي سسيييييير سييييييلس ال سئييييييلت
اللس و (.ص (..)10السفلرس صسفز)
الصلئيييييييا لصميييييييفر البعسنييييييي  :ييييييي يييييييدة قيييييييد يييييييدق لرشييييييي س ل سبييييييي ال ربسييييييي فاليييييييدرنلت
سفلل(.ص(.. )10ب داد السفق )
ال لم ب لن لـً 90
الصلئيييييا لليييييا ل ليييييد سيلليييييا بلسييييي د لء السييييي سر ال ر ييييي بسيييييبا ال ميييييد الل يييييرر لالراضييييي
العراقس (.ص (..)11ال رات صسفز)
الصلئيييييييا ل ليييييييد البويييييييداف :ال ال لت السيييييييصس رقيييييييت ال يييييييلءات العولسييييييي اللرشييييييي للصميييييييا
“فزسر ال ربس (.ص(..) 11ف لل اللعوفل )
الصلئييييييا ر ييييييد الييييييدرو  :فزارة ال يييييييسي فا ييييييت ويييييي ا ييييييلدة ص سييييييع لشييييييرف سييييييف يييييي
لصي ال ليف (.ص(..) 12ال د بر )
ييييييللد ال ييييييفد العراقسيييييي سييييييدس اب ييييييداء ويييييي ل يييييير السيييييي لرة الب رسصسيييييي بب ييييييداد(.ص12
) (..السفلرس صسفز)
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ييييي ل لللييييي رل سييييي  ..رئيييييس النل فرسييييي س يييييد اسييييي نلص لال يييييداء وييييي السييييي لرة فلويييييك
الب رس سشسد بلنراءات ال فل العراقس (.ص(..) 13ف لل ابصبلء العراقس )
ل يييييييا بيييييييد الل يييييييد سميييييييدر بسلصيييييييل بشيييييييح ا يييييييدا السييييييي لرة الب رسصسييييييي بب يييييييداد(.ص14
)(..السفلرس صسفز)
لفسيييييي  ..فزسيييييير ال لرنسيييييي فص سييييييرث الب رسصيييييي س ييييييدا ييييييدق ييييييحسر العالقييييييلت بييييييس البوييييييدس
بح دا الس لرة(.ص(..) 14ف لل ابصبلء العراقس )
فزسيييييير الدا وسيييييي سفنيييييي دفائيييييير النييييييفازات بللييييييدفاق الرسييييييل سييييييفق السييييييبت(.ص (.)15ف لليييييي
ابصبلء العراقس )
ال ربسيييييييي شييييييييد عييييييييدسالت فاضييييييييل لت ندسييييييييدة ويييييييي لصييييييييلر ال عوييييييييسق(.ص(..) 15ال ييييييييرات
صسفز)
الب ييييييييرس سيييييييي د ال ييييييييلئق بح لييييييييل سيييييييي لرة العييييييييرا ف سييييييييول لييييييييع رة ا نييييييييل (.ص16
)(..السفلرس صسفز)
اليرس (.ص(..) 16ف لل اللعوفل )
ربالء س لر ل ل ل ندسدا بدب
لنو
لنوييييييي ل ل ييييييي يييييييربالء سميييييييفت وييييييي وييييييي الليييييييلل رئسسيييييييل لييييييي (.ص (...)17ال يييييييرات
صسفز)
نييييييدف ا لييييييل زسييييييلرة ف ييييييد لنويييييي ابليييييي الييييييدفل اليييييي ب ييييييداد السييييييبت(.ص(..) 17ال ييييييرات
صسفز)
اللييييييييييلل سمييييييييييد الييييييييييدف اللشييييييييييلر يييييييييي ليييييييييي لر اللصلليييييييييي بييييييييييـ الل فايئ "(.ص18
)(..السفلرس صسفز)
اللرنعسيييييي الدسصسيييييي ييييييعر ليييييي اسيييييي داق ابي ييييييل ل ن ييييييزة ال دسسيييييي فقييييييلت يفسويييييي ف ص ييييييد
س ل السا فال عد لفاق ال فام (.ص (..) 18ف لل ابصبلء العراقس )
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• إنيييييييييراءات الصسييييييييي لشيييييييييددة ييييييييي البميييييييييرة ..فالل يييييييييلررف  :لسييييييييي لرف
الليللا(.ص (..)19ال رات صسفز)
• اصيييييييدب رسييييييي ييييييي يييييييدد لييييييي الل يييييييل ال نلرسييييييي فاسيييييييفا نلوييييييي ييييييي بلبييييييي (.ص19
)(..السفلرس صسفز)
• رنييييييييييفق برللصييييييييييلت سدفسيييييييييي سسيييييييييي دد لصييييييييييز شييييييييييس شييييييييييسرة “النفا صيييييييييي ” ربيييييييييي
ابصبلر(.ص(..) 20اللعوفل )
ييييييييي

سييييييييي

• • الرا ييييييدس سعويييييي مييييييرد د عيييييي ندسييييييدة ليييييي سييييييود الل ل ييييييدس اللييييييدص فالعسيييييي ر (.ص21
) (..السفلرس صسفز)
• • ال نيييييييلرة  ..عوييييييي ا يييييييلد لعلييييييي لوشيييييييل اب ضييييييير يييييييفدا فر ييييييي العويييييييق العراقييييييي ييييييي
لفازس صسفز )
س صلق(.ص(..) 21
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ييييييييييييد « سيييييييييييي » ميييييييييييي
• الرئلسيييييييييييي ال فصسييييييييييييس
دس فر »(.ص(..) 23دار ال سلة)
• قسييييييييلدة النييييييييست الييييييييفيص الوسبيييييييي ييييييييحلر بضييييييييرا أمييييييييف ر سييييييييل بييييييييللبر فالب يييييييير(.ص24
))CNN(..
السبسيييييييييييي  :ب فنييييييييييييفد «ل ييييييييييييرا

•
•

سشر ص (.ص )BBC (..)25
رالا :أداء ا لسر ل لد ب سولل لعر فل ل ث ِّ
ف ليييييرة ..ألرس يييييل رسييييي ل يييييل الت  F-22ل يييييير فسيييييي ال يييييف ر لييييي إسيييييرا  ..فل وييييي
)CNN
سفض رد ل(.ص (..)26
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رئس

لنو

الصفاا سنر ا ملب رل سل ل ص سر
الب رس

للو

السييييييفق النلعيييييي

لفقيييييي لنويييييي الصييييييفاا /أنييييييرد رئييييييس لنويييييي الصييييييفاا ل لييييييد ال وبفسيييييي
رل سل ل رئسس لنو الصفاا لللو الب رس السسدة فزس بد هللا زسص .
فقييييييل سييييييسلد ييييييال اب مييييييل إ يييييي ا ل ييييييلرر لشييييييرف يييييي يييييي ا ص ليييييي الدسل رايسيييييي ل يييييي
اب يييييداء ويييييي البعسيييييلت الدبوفللسييييييس فلصشيييييى ل فسييييييالل ألص يييييل بللصسييييييب إلييييي العييييييرا يييييي أ ليييييير
فب سل ييييي السيييييللد بلللسيييييل بييييي ليو يييييل لفضيييييي ل أ رصيييييلك اسييييي نلصل رسيييييلسل فشيييييعبسل للسييييي رييييييعث
ييييييدد البعسييييييلت الدبوفللسييييييس فألص ييييييل فسييييييالل العييييييللوس
اللللرسييييييلت ال لرنيييييي يييييي ال ييييييلصف ال يييييي
س ل.
فأضيييييلد أ لسييييي ريييييعث ا ليييييل ال لرنييييي ييييي ال يييييلصف صحلييييي أ ب ييييي سر وييييي القيييييلت العيييييرا لييييي
يييييييلص فب سيييييييسلل بعيييييييد سييييييي العيييييييرا
يييييييلق فللو ييييييي الب يييييييرس بشييييييي
اليييييييدف العربسييييييي بشييييييي
ييييييييفات بسيييييييرة بلص ل ييييييي وييييييي ل سيييييييي العربييييييي فاإلقوسلييييييي ل يييييييدا اسييييييي لرار لنوييييييي الصيييييييفاا
بلسييييييل س ال سسسيييييي يييييي عزسييييييز العالقييييييلت ليييييي البرلللصييييييلت العربسيييييي فا سييييييسفس فالدفلسيييييي بلييييييل س ييييييدق
الشييييييعفا .لييييييل أ ييييييد رئييييييس لنويييييي الصييييييفاا أ ال فليييييي العراقسيييييي ا ييييييدت يييييي اإلنييييييراءات ال لزليييييي
فال فرسيييييي بل ييييييل الل سييييييببس ا إل ييييييلل ق إليييييي ال ضييييييلء ف ييييييف سر ال للسيييييي الالزليييييي للبصيييييي السيييييي لرة
لف ل لس رعث اب داءات.
فأص ل ل
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العرا لس فلس
ال عب  :للس البعسلت الدبوفللسس
راق ف دسد ألص ل سضر بسلع فلمو البالد

رد

لفقييييي لنوييييي الصيييييفاا /ا يييييد السيييييسد سييييي يييييرسق ال عبييييي الصلئيييييا ابف ليييييرئس لنوييييي الصيييييفاا وييييي
ا اليييييي السيييييي لر ات فالبعسييييييلت الدبفللسييييييس اللفنييييييفدة دا يييييي الييييييبالد فا سييييييالل ف للسيييييي أ رادرييييييل
ييييي وييييي يييييل ال فلييييي بييييي وييييي ييييي يييييرد
فابل يييييزاق بعيييييدق ال عيييييرش ل يييييق لسييييي فلس لشييييي ر
الضسد ففنفا إ رال ف دسرث ف للس ر ق ش ء.
راق سعرد
ف يييييلب سيييييسلد  :ا الص يييييلق اليييييدسل راي ييييي العييييييرا س عيييييي ييييي ال يييييلرر السيييييول ل ييييي لييييييفاي
لفضييييف ييييل فل يييي سنييييا اب سيييي ق ييييرد رييييعا
عبسييييرا يييي الص ييييد ف رسيييي ال عبسيييير يييي اليييير ش
ال يييييي فالفمييييييف اليييييي لر ويييييي اب ييييييداء ويييييي ا ييييييراد اف اللصشييييييىت افالل سسييييييلت العللويييييي دا يييييي
اليييييبالد اف ييييي ليييييل س يييييدد العالقيييييلت فاللميييييلل السصلئسييييي لييييي ل ويييييد اليييييدف فريييييعا لليييييل ب سسيييييل بييييي
ليو ييييل دسصصيييييل فا القصييييل ضيييييال يييي قفاصسصصيييييل سيييييفاء ا صييييل لييييي سسلسيييي ريييييعث الدفليييي اف ا و صيييييل فريييييف
سضر بسلع فلمو البالد أفب الل ل الدفلس .

د.بشسر ال داد سد ف ال فل ال ضرفرة حلس ف للس س لرات
الدف فالبعسلت الدبوفللسس
لفقييييي لنوييييي الصيييييفاا /أص يييييد اليييييد فر بشيييييسر ال يييييداد صلئيييييا رئيييييس لنوييييي الصيييييفاا العراقييييي ليييييلنرد
لييييي إ يييييداء لييييي قبييييي بعيييييش الل يييييلررس وييييي سييييي لرة للو ييييي الب يييييرس ييييي ب يييييداد لع بيييييرا اق يييييلق
يسيييييييرة صر ضييييييي ل فصسييييييي ص ررل
رسبسييييييي سيييييييلب
سييييييي لرات اليييييييدف فاصيييييييزا العويييييييق فال سيييييييلق بح ليييييييل
بشدة فيللا سسلد الن لت اللعصس بل لع ابنراءات ال لصفصس .
ال يييييداد أ يييييد ييييي بسيييييل ميييييلدر ييييي ل بييييي  ” :ييييي الفقيييييت اليييييع صع بييييير ال يييييلرر السيييييول فال عبسييييير
يييييي رسيييييي الييييييرأ يييييي لشييييييرف ويييييي ال ييييييلصف فالدسيييييي فر العراقيييييي إب إصصييييييل صيييييير ش فصييييييدس يييييي
إ يييييييداء وييييييي أ سييييييي لرة أف قصميييييييوس فسنيييييييا للسييييييي البعسيييييييلت الدبوفللسيييييييس العللوييييييي ييييييي العيييييييرا
ف يييييي ا ييييييراد فاللفاسسيييييي فاللعلرييييييدات فاب لقييييييلت الدفلسيييييي فرييييييعث ا لييييييل سيييييي سر لييييييل ً ويييييي
العالقييييييلت الدبوفللسييييييس فالسصلئسيييييي بييييييس العييييييرا فدف النييييييفار فالعييييييللق فقييييييد سييييييبا وييييييك ا لييييييل
فليييييي ييييييلد
بحزلييييييلت فلشييييييل دبوفللسييييييس فرييييييعا لييييييل بص لصييييييلث” فيللييييييا صلئييييييا رئييييييس اللنويييييي
بدالل ييييييد بضيييييييرفرة يييييييحلس ف للسيييييي سييييييي لرات اليييييييدف فالبعسييييييلت الدبوفللسيييييييس فسيييييييالل العيييييييللوس
فلص رار وك ال نلفزات فاب داءات لس بالً.
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بدر الصسلبس يللا بد الل د بلل وص ل ل لير الدفل
العلس "
السيييييفلرس صسيييييفز /يللبيييييت وييييي بيييييدر الصسلبسييييي النلعييييي رئيييييس لنوييييي اليييييفزراء يييييلد بيييييد الل يييييد
صيييييييسل للسيييييييل ً ييييييييفة
بيييييييلل وص لييييييي ل يييييييلير الدفلييييييي العلس ييييييي ".فع يييييييرت ال وييييييي ييييييي بسيييييييل
ويييييي لبييييييلدر ق فسييييييسب أ ضييييييلء بييييييدر فسييييييلئرف يييييي يوسعيييييي اللبييييييلدرس لبصييييييلء دفليييييي
سييييييلئرف
الل سسييييييييلت فر ييييييييش الل لمميييييييي ال زبسيييييييي الل س يييييييي  ".فد ييييييييت ال ويييييييي رئييييييييس الييييييييفزراء إليييييييي
ا سييييييلر الش مييييييسلت اللسيييييي و فال ييييييفءة فالصزس يييييي فاليييييي وص قييييييدر اإلل ييييييل ليييييي ل ييييييلير الدفليييييي
العلس ال اس ردت بلل رار ل رة يفسو .

و ال ل الصلئا لل السلر  :سصس نفا  5فزراء
رئس
فالدفل العلس قلدل ل ندسد فر بء ل شفا بيل
يييييي اسيييييي نفاا
ويييييي ا ل ليييييي الصسلبسيييييي اللعلرضيييييي ييييييلل السييييييلر
ال ييييييرات صسييييييفز /شييييييد رئييييييس
{ }5فزراء {ليييييق سسيييييل ق} سليييييل ا يييييد قييييييدفق الدفلييييي العلس ييييي لييييي ندسييييييد فب يييييفة لعوصيييييل ً ييييي ليييييي
مدد لعدق سصق بد ال سس بيل إدارة اللص العلمل .
سييييييلر اللعلرضيييييي لييييييق
فقييييييل السييييييلر لبرصييييييلل { ييييييللف } بس يييييي قصييييييلة ال ييييييرات ال ضييييييلئس الوسويييييي ا
س يييي ليرفقييييل ً لصييييع  2003اليييي سفلصييييل رييييعا ف يييي الدسيييي فر ييييل ييييل ال يييي رييييعا ابليييير ف يييي سييييلر
يييييدق لشيييييلر
لزسيييييل ً أسيييييبلا بصييييي سيييييلر اللعلرضييييي الييييي
ال لييييي ييييييرد ال سيييييلر لصيييييع شييييي رس
ال لييييييي ييييييي ال يييييييرار السسلسييييييي فاإلدارة فرصيييييييلك ميييييييرا يييييييف ابليييييييرس فصشيييييييعر بيييييييل البرصيييييييلل
ال يييييفل سييييير فاضييييي فلييييي سمييييي الييييي الليييييفاي ف ييييييفات ال ص سيييييع { سيييييسس ل رسييييي إدارة العلوسييييي
دق العلوس السسلسس فب اللفاي ".
ا سلر ال رار} ل
بد الل د
فلص
فأضييييييلد السييييييفق ال ليييييي فسييييييلئرف فبييييييدر فالصميييييير وييييييف يييييي لييييييص ا سييييييلر الييييييفزراء فا يييييييفث
رمييييييي اب سيييييييلر ف 6اشييييييي ر ويييييييق صنيييييييد اصنيييييييلز وييييييي ارش س سيييييييا لو فلييييييي ل يييييييعا فن صيييييييل الييييييي
اللعلرض .
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اليلق الصسلبس

شد بصفد اب ل الص ي الندسد بس ب داد فأربس
النلعيييييي

ال يييييرات صسيييييفز /شيييييي ت لنصييييي اليلقيييييي الصسلبسييييي
الص ي.
ابسييييييبف الللضيييييي زار رئييييييس
فقييييييل رئييييييس الونصيييييي رسبييييييت ال وبفسيييييي يييييي مييييييرس ميييييي
إقويييييسق ردسييييي ل صسنسر يييييل البيييييلرزاص ب يييييداد سيييييق ال ييييي لييييي رئيييييس لنوييييي الصيييييفاا ل ليييييد ال وبفسييييي
ف صيييييت لضيييييرا ً ييييي ريييييعا ابن ليييييل ف يييييق لصلقشييييي يييييدة لفاضيييييس فليييييل ولسيييييصلث ريييييف ندسييييي البيييييلرزاص
ال ال لت فاللشل العلل سلب ل ً".
فأضييييييلد أصيييييي ييييييق اب ييييييل ويييييي شيييييي س لنصيييييي ليييييي الييييييص ي فاليلقيييييي البرلللصسيييييي فا فنيييييي إليييييي
اإلقويييييسق لو بل ييييي لييييي لنصييييي اليييييص ي فاليلقييييي ييييي اإلقويييييسق فييييييرد يييييدة لفاضيييييس وييييي يلفلييييي ال يييييفار
ف ق سفس رعا ال الد ص لس بلمو اإلقوسق فب بملل ال فل اب لدس ".
فأشييييييلر ال وبفسيييييي إليييييي أصيييييي ب سييييييا قييييييلصف اللفازصيييييي لعييييييلق  2019سييييييس ق مييييييدسر  250ألييييييد
فلييييي اإلقويييييسق إلييييي شييييير ال سيييييفس العراقسييييي سيييييفلف ل لبييييي أ يييييفق
برلسييييي ف سيييييوسل ل لييييي قبييييي
ً
ال فليييييي العراقسيييييي بمييييييرد الرفا ييييييا فا لييييييفر الل عو يييييي بلفازصيييييي اإلقوييييييسق لفضيييييي ل فنييييييد لنصيييييي
فزارسييييي لييييي اإلقويييييسق سييييي عرا الييييي فزارة اليييييص ي لب ييييي ريييييعا اللفضيييييف ف فنيييييد أسضيييييل ً لنصييييي لييييي قبييييي
لنصيييييي الييييييص ي فاليلقيييييي سيييييي عرا إليييييي برللييييييل إقوييييييسق ردسيييييي ل لوب يييييي يييييي رييييييعث اللشييييييل فإسنييييييلد
ال وف اللصلسب .

ال شد

بصيييييفد اب ييييييل بيييييس ب ييييييداد فأربسييييي بشييييييح

راك صسلب إلقلل فزسر اللللس

ييييي يييييراك صسيييييلب
يييييللد اإلميييييالد رسيييييلش ل ليييييد النلعييييي
ف للييييي اللعوفلييييي  /شيييييد الصلئيييييا ييييي
فليييييي إقوييييييسق ردسيييييي ل ألييييييفا اللفازصيييييي دف
إلقلليييييي فزسيييييير ا للللسيييييي يييييي اد سييييييس ص سنيييييي لييييييص
العييييييفدة لو فليييييي اب لدسيييييي .فقييييييل ل لييييييد إ “ ييييييددا بسييييييرا ليييييي أ ضييييييلء لنويييييي الصييييييفاا س ييييييفدف
را ييييييل صسلبسييييييل فاسييييييعل فنليييييي فاقسيييييي ل ييييييرش اسيييييي نفاا فزسيييييير اللللسيييييي فإقلل يييييي ” ب ييييييل إليييييي إ
فلييييي اربسييييي أليييييفا اللفازصييييي
“فزسييييير اللللسييييي ليييييق سو يييييزق بللبرصيييييلل ال يييييفل ضيييييال ييييي ليييييص
دف فد لو فل اب لدس ”.
فأضيييييلد أ “ فزسيييييير اللللسييييي أرسيييييي أليييييفا اإلقوييييييسق ر يييييق ييييييدق ال يييييزال ق ب سييييييوسق ب يييييداد اللسيييييي لت
اللللسيييييي ليييييي مييييييلدرات الييييييص ي فرييييييعا ا ليييييير سعييييييد ل لل يييييي قلصفصسيييييي ” لبسصييييييل أ “ فليييييي اإلقوييييييسق لييييييق
رسييييييي لسييييييي لت اليييييييص ي يييييييف ييييييي اد سيييييييس أرسييييييي رفا يييييييا لف س يييييييل فسسيييييييع إلييييييي أرسييييييي
ييييييللد ال يييييي لسسييييييل إبييييييرارسق يييييي فقييييييت سييييييلب أ
اللسيييييي لت ا ييييييرد”.فأ ييييييدت الصلئبيييييي يييييي
فليييييي إقوييييييسق ردسيييييي ل ال سييييييلزات بسييييييرة لييييييق ميييييي
رئييييييس الييييييفزراء ييييييلد بييييييد الل ييييييد لييييييص
سلل بسصت أ نلس وك ابل سلزات أ يست دف ل لب .
وس ل ال ال فللت السلب
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الصلئب

للس صمسد ق فزسر ال ربلء ب لرسر
ب سل لوسلر دفبر

د سر قلصفص

ال يييييرات صسييييييفز /ا لييييييت الصلئبيييييي ييييي ائيييييي الد دفليييييي ال ييييييلصف للسييييي صمييييييسد النلعيييييي قسييييييلق فزسيييييير
ال ربييييلء ليييي ال يسييييا ب لرسيييير ييييد سيييير قييييلصفص ب سليييي لوسييييلر دفبر .فرصييييحت الصلئبيييي يييي بسييييل
رسئيييييي الصزاريييييي فرئييييييس ال سئيييييي ف لليييييي فلييييييدسر ييييييلق ال س ييييييلت ويييييي الل صسيييييي العللسيييييي فال ر سيييييي
يييييدر بسيييييبا قسيييييلق فزسييييير
ال ييييي سيييييلرلت ييييي إص يييييلع لوسيييييلر دفبر لييييي اليييييفا العيييييرا يييييل لل ييييي ا
لفضييييي ا ريييييعا ريييييف العلييييي المييييي س اليييييع ص ييييير بييييي
ال ربيييييلء ب لرسييييير يييييد سييييير قيييييلصفص
لييييييل س ييييييفق{البعش} ب ر سييييييا
فر ييييييعا رنييييييلبت الدفليييييي بس ييييييل ف يييييي ال يييييي لفليييييي بئييييييق فلييييييس
اللنرلس ال س سس " .
النرائق ف بر ل لإلس ل بللصل البسيلء بدبً ل لال
يييييييي فزارة ال ربييييييييلء ضييييييييل ل لل يييييييي لو ييييييييلصف
رصييييييييلك لعوفلييييييييلت يييييييي ضييييييييس
ف لبعييييييييت ا
ار ب يييييل اليييييفزسر إع قيييييلق رنييييي اب ليييييل ا ليييييد اسيييييلل س ميييييل ا شييييير ({ يييييلر} ب يييييدسق يويييييا الييييي
ربيييييييلء بيلقييييييي 1500
رئيييييييس اليييييييفزراء يييييييلد بيييييييد الل يييييييد بلللفا ييييييي وييييييي اصشيييييييلء ل يييييييي
لس يييييلفاي وييييي يرس ييييي ابسييييي سللر ييييي لصي ييييي بسيييييللس فقيييييد رليييييت رئيييييس اليييييفزراء وييييي يوبييييي بيييييـ
{انييييييراء الييييييالزق ف يييييي ابمييييييف } ف صييييييد فمييييييف اليوييييييا اليييييي الييييييفزارة ييييييرش الييييييفزسر رييييييللت
رئيييييس اليييييفزراء وييييي لسييييي فل اليييييفزارة يييييح ولفث ا ريييييعا ال يييييللت ليييييس لفا ييييي فإصليييييل ريييييف ا للييييي
نسييييييا ويييييي أ رييييييعا ال ييييييللت
ويييييي المييييييال سلت ال لصفصسيييييي ابمييييييفلس ل يييييي الييييييفزسر أميييييير بشيييييي
ريييييف لفا ييييي رئيييييس اليييييفزراء ر يييييق يييييدق قصل ييييي الليييييدراء العيييييللس ب سيييييسر اليييييفزسر اليييييع قيييييلق ب يييييعسس
ريييييييللت رئيييييييس اليييييييفزراء ب فقسعييييييي بعيييييييد ا رليييييييت وييييييي اليويييييييا ب ولييييييي {لفا ييييييي }سق ا للييييييي الييييييي
ربلء الفسي يللبل ً لص ق ص سق د بعلك .
لدسرس

-9-

العدد -123 :السبت 2019-6-29

رئس

النب

ال ر للصس الصلئا ارشد الملل
سلس ال سئلت اللس و

سد ف ال

سسر

النلعييييي اصييييي بسفنيييييد
السيييييفلرس صسيييييفز /ا بييييير رئيييييس النب ييييي ال ر للصسييييي الصلئيييييا ارشيييييد الميييييلل
لسييييييل رسئييييييلت لسيييييي و نلسع ييييييل ل سييييييل بييييييس ا ييييييزاا فل فصييييييلت لشييييييسرا اليييييي ا ييييييدق فنييييييفد
ييييييف
إ
لسسيييييي لو ر لييييييل دا يييييي لنويييييي الييييييفزراء سعصيييييي فنييييييفد ليييييي الرة".فقييييييل المييييييلل
يييييييدق فنيييييييفد
الل يييييييف رييييييي بلبسييييييي ل ال يييييييفل دا ييييييي ال لبسصييييييي ا لفزارسييييييي لشيييييييسرا الييييييي أ
للسييييي لصيييييل دا ييييي لنوييييي الييييييفزراء لعصيييييلث ا رصيييييلك لييييي الرة سييييي ق ليييييي يييييال ا يييييلع قيييييرار دا يييييي
ابداء رأسصل".
اللنو فص ل ف رئسس سص ف لئبس
يييييدق فنيييييفد لسسييييي سسلسييييي لو ر ليييييل دا ييييي لنوييييي اليييييفزراء لعصيييييلث ا رصيييييلك اليييييفر
فأفضييييي ا
ا يييييييرد سرسيييييييدف سيييييييفس ل دا ييييييي لنوييييييي اليييييييفزراء ليييييييعلك بسرسيييييييدف فنيييييييفد ال ر ليييييييل ".فاضيييييييلد
لع بيييييرا ب
ا ال يييييدس ييييي رسئيييييلت لسييييي و ريييييف الييييير بعسيييييد ييييي البعيييييد ييييي الفاقييييي
الميييييلل
فند رسئلت لس و فنلسع ل سسلسس .

دة قد دق لرش س ل سب ال ربس
الصلئا لصمفر البعسن :
سفلل
فالدرنلت ال لم ب لن لـً 90
ب يييييداد السيييييفق  /أ يييييد الصلئيييييا ييييي ائييييي الد دفلييييي ال يييييلصف لصميييييفر البعسنييييي النلعييييي ( 28زسيييييرا
( 2019أ البرللييييييل ب س ليييييي لسيييييي فلس ييييييدق لرسيييييير لرشيييييي فزارة ال ربسيييييي سلييييييل أشييييييلر اليييييي
أ لويييييد اليييييدرنلت ال لمييييي س يييييل الييييي أ سييييير لييييي  ً 90سفليييييل ل سيييييل  .فقيييييل البعسنييييي ييييي ميييييرس
إ لرشيييييي فزارة ال ربسيييييي لييييييق ميييييي ويييييي لفا يييييي لنويييييي الصييييييفاا فإ البرللييييييل ب
ميييييي
س ليييييي علييييييك ً لع بييييييرا عسيييييير لرسيييييير لرشيييييي أف لرشيييييي فزارة ال ربسيييييي سييييييح بسييييييبا ال ييييييالد
فال نلعبييييييلت اللفنييييييفد دا يييييي اليسييييييد السييييييص  ".فأضييييييلد البعسنيييييي أ رصييييييلك يييييي دا يييييي الل ييييييفر
الييييييفيص لييييييدس ق بعييييييش اللرشيييييي س لولصمييييييا ً لبسصييييييل أ " رييييييعا أ ييييييد أسييييييبلا الل لمميييييي الل س يييييي
نلسييييي ا يييييزاا أف ال ييييي رسيييييد أ س يييييف اللصميييييا لييييي مييييي ل ".ف ييييي لويييييد اليييييدرنلت ال لمييييي
فقييييييرا البرللييييييل ليييييي اص ييييييلء مييييييو ال شييييييرسع ليييييي دف سييييييل ل أ ييييييد البعسنيييييي أ رييييييعا اللوييييييد
س يييييييل أ سييييييير لييييييي  ً 90سفليييييييل ل سيييييييل ً ل زسيييييييل السيييييييبا ييييييي عليييييييك إلييييييي أ ميييييييرا لت ال ييييييي
سيييييد سل ص يييييل
لئيييييا فزارسييييي
السسلسيييييس ليييييق ييييي ل لصيييييع أ سييييير لييييي  6أشييييي ر لييييي سيييييلس أربييييي
سق لئلت الدرنلت ال لم قب ص لس زسرا النلر .
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الصلئا للا ل لد سيللا بلس د لء الس سر ال ر
الل رر لالراض العراقس

بسبا ال مد

ال يييييرات صسيييييفز /اسييييي ص ر الصلئيييييا ييييي وييييي ال سسييييير لليييييا ل ليييييد وييييي ال ميييييد ال ر ييييي اليييييع ييييييل
يييي
ا
لصي يييي فر ييييك يييي قصييييدس بييييلقوسق ردسيييي ل شييييلل العييييرا  .فقييييل ويييي يييي بسييييل ميييي
الفقيييييت اليييييع صسييييي ص ر سييييي ليييييل يييييفق بييييي الييييييلئرات ال ر سييييي لييييي قميييييد ل يييييرر للصيييييلي ردسييييي ل
سيييييييعرا ضيييييييي س ل اببرسيييييييلء ليييييييي ميييييييلت لو فليييييييي اب لدسييييييي ف فليييييييي ابقويييييييسق فدف ا لفقييييييييد
سييييييع ر بيييييير ق ليييييي اللصلشييييييدات الل ييييييررة ال يييييي يللبصييييييل س ييييييل فليييييي ب ييييييداد بل ييييييلع لفقييييييد ليييييي
مييييير لت ال فلييييي ال ر سييييي ال ييييي ليييييق را ييييي سييييي النيييييفار فب ا لسسيييييل دفلييييي ".فيلليييييا الصلئيييييا
بلسيييييي د لء السيييييي سر ال ر يييييي بلسيييييير فقييييييت لوفقييييييفد ويييييي اسييييييبلا رييييييعث ال رفقييييييلت الل ررة ليللبييييييل
فزارة ال لرنسيييييييي فالدبوللسييييييييس بل ليبيييييييي الن ييييييييلت ال ر سيييييييي اف ا ييييييييلع لفقييييييييد ييييييييلزق ليييييييي رييييييييعث
اب داءات الل ررة.

الصلئا ل لد البوداف :ال ال لت السصس رقت ال لءات العولس
اللرش للصما “فزسر ال ربس ”
ييييييل لد ال يييييي ل لييييييد البوييييييداف النلعيييييي ا ال ييييييلت يييييي
ف لليييييي اللعوفليييييي  /ا ييييييد الصلئييييييا يييييي
الل يييييف السيييييص اسييييي رت ييييي يييييدق لرسييييير لرشييييي رئيييييس اليييييفزراء للصميييييا فزسييييير ال ربسييييي لبسصيييييل ً
ا بييييييد الل ييييييد ادد لل وسيييييي فقييييييدق اللرشيييييي س ف ويييييي وييييييك ال يييييي يييييي ال ل ييييييل بص ييييييلء لوييييييد
ال لبسصييييييي الفزارسييييييي .فقيييييييل البويييييييداف ا “يرس ييييييي ييييييييرد اسيييييييللء اللرشييييييي س لولصلميييييييا الفزارسييييييي
س رقت افرا لرش س نسدس بسبلا سسلسس ال س ”.
لصت ليئ
فاضيييييييييلد ا “ اللعوفليييييييييلت اليييييييييفاردة بشيييييييييح لرشييييييييي فزارة ال ربسييييييييي (زاريييييييييدة العبسيييييييييد ) سيييييييييد
ب مييييييييفل ل ويييييييي شيييييييي لدات ولسيييييييي رمييييييييسص ضييييييييالً يييييييي اشييييييييلدة ال سسيييييييير بلل لصل ييييييييل العولسيييييييي
فل رال يييييل”.فبيييييس ا “لرشييييي ال ربسييييي ليييييق ييييي بس ييييي البرلليييييل بسيييييبا ال يييييلت الل يييييف السيييييص
سليييييييل بسيييييييص ق وييييييي ريييييييعث اللرشييييييي ” ب يييييييل ً الييييييي ا “ وييييييي الميييييييلدقف ميييييييف ت لميييييييلل (زاريييييييدة
العبسيييييد ) ل ييييي يييييدق فنيييييفد اب يييييل السسلسييييي بيييييس ييييي الل يييييف السيييييص يييييل دف ميييييفل ل وييييي
س البرللل ”.

الصلئا ر د الدرو  :فزارة ال يسي فا ت و ا لدة ص سع
لصي ال ليف
لشرف سف
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ميييييوصل وييييي لفا ييييي فزارة فال ييييييسي وييييي
النلعييييي
 /ا يييييد الصلئيييييا ر يييييد اليييييدرو
ال يييييد بييييير
اصيييييي بن ييييييفد
يييييي بسييييييل
ا ييييييلدة ص سييييييع لشييييييرف سييييييف يييييي لصي يييييي ال ييييييليف  .فقييييييل الييييييدرو
ش مييييييس فل لبعيييييي لسيييييي لرة ليييييي قبيييييي الصلئييييييا ر ييييييد الييييييدرو فبلل عييييييلف ليييييي اإلدارة الل وسيييييي يييييي
ل ل يييييي دسييييييلل فالل لسويييييي بشيييييي ص الل ييييييل لسصيييييي ال لسليييييي مييييييوصل ويييييي لفا يييييي فزارة ال يييييييسي
وييييي ا يييييلدة لشيييييرف بويييييسي اليرسييييي ال لمييييي بيييييس ييييي اللعوليييييس فال يييييليف فاليييييع سبيييييدأ لييييي لر يييييز
شيييييري الل ييييير ليييييرفرا بنيييييلل الشييييي سد فضيييييلد الييييي ليييييد اليييييراز بييييييف (  4يييييق ) فسيييييس ق ص سيييييع
اللشرف ال ا سبف النلر .

للد ال فد العراقس سدس

اب داء
بب داد

و ل ر الس لرة الب رسصس

ييييييللد ال ييييييفد العراقسيييييي النلعيييييي لييييييل عييييييرش ليييييي ل يييييير سيييييي لرة للو يييييي
السييييييفلرس صسييييييفز /دا
ييييي أسييييي بسييييي ال اليييييبعش
الب يييييرس ييييي ب يييييداد لسيييييلء سيييييفق ألييييي .ف بييييير ال يييييللد ييييي بسيييييل
ل يييييي ال يييييييلرر السيييييييول لإلسيييييييلءة لسيييييييلع ب يييييييرا ال لرنسييييييي فل لفلييييييي رقوييييييي ل يييييييس العالقيييييييلت
العراقس ل ل سي العرب فابقوسل فالدفل ".
فيلليييييا يييييللد ال يييييفد العراقسييييي ال فلييييي بيييييـ ال عللييييي ب يييييزق لييييي ييييي لييييي س يييييلف أف سسيييييع الييييي
رسييييييا القييييييلت العييييييرا الدبوفللسيييييي س ال وسنسيييييي فالعربسيييييي فالدفلسيييييي أف سعليييييي ويييييي إ بييييييلي ن ييييييفد
الرئلسلت السال فال لدة السسلسسس بس علدة ل لص العرا و ل اللس فسلت .
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ل للل رل س  ..رئس النل فرس س د اس نلص لال داء و
الس لرة فلوك الب رس سشسد بلنراءات ال فل العراقس
ف للييييي ابصبيييييلء العراقسييييي  /ا يييييد رئيييييس النل فرسييييي اليييييد فر بيييييررق ميييييلل السيييييفق النلعييييي اسييييي نل
ال فلييييييي ف الشيييييييعا العراقييييييي لال يييييييداء اللشيييييييس وييييييي السييييييي لرة الب رسصسييييييي فاشيييييييلد يييييييال و سييييييي
وس ييييي بللعالقيييييلت السصلئسييييي
ل لللييييي رل سييييي لييييي العلرييييي الب رسصييييي ناللييييي اللويييييك ليييييد بييييي سسييييي
بس البودس .
الييييييد فر بييييييررق مييييييلل و يييييي ل للليييييي
فع يييييير بسييييييل مييييييدر يييييي ل ييييييا رئييييييس النل فرسيييييي أ
وس ييييي اشيييييلد الل يييييل بللعالقيييييلت السصلئسييييي
رل سييييي لييييي العلرييييي الب رسصييييي اللويييييك ليييييد بييييي سسييييي
بس البودس ".
اللويييييك ا يييييرا ييييي يييييدسرث بنيييييراءات ال فلييييي العراقسييييي ييييي أ يييييلا اب يييييداء وييييي
فاضيييييلد ا
سييييييي لرة للو ييييييي الب يييييييرس لشيييييييسدا ً بللعالقيييييييلت السصلئسييييييي بيييييييس البويييييييدس فضيييييييرفة عزسزريييييييل ل دلييييييي
الشعبس الش س س ".
ف ييييييييلب البسييييييييل ا رئييييييييس النل فرسيييييييي ا ييييييييد ييييييييال الل للليييييييي اسيييييييي نل ال فليييييييي ف الشييييييييعا
العراق لال داء اللشس و الس لرة الب رسصس ".
رئييييييس النل فرسيييييي شييييييدد ويييييي ال ييييييزاق الدفليييييي العراقسيييييي ب للسيييييي اللصشييييييىت
فاشييييييلر البسييييييل ا
الدبوفللسييييييس فا رييييييعث ال ميييييير لت ب لييييييت اليييييي اللمييييييو العراقسيييييي فا ال فليييييي اقييييييدلت ويييييي
إنراءات لل لسب الل فريس ف الل مرس ".
فافضيييييي أ العييييييرا سع ييييييز بعالقل يييييي ليييييي أشيييييي لئ يييييي الب ييييييرس ف ليييييي سييييييد لنييييييلبً لوصسيييييي ليييييي
ا فامر اب فس بس الشعبس .

ل ا بد الل د سمدر بسلصل بشح ا دا الس لرة الب رسصس بب داد
السيييييفلرس صسيييييفز /اميييييدر ل يييييا رئيييييس اليييييفزراء يييييلد بيييييد الل يييييد النلعييييي بسلصيييييل بشيييييح ا يييييدا
السييييي لرة الب رسصسييييي ييييي ب يييييداد.فقيييييل الل يييييا ييييي بسيييييل ا ال فلييييي عيييييرا ييييي اسييييي ل الشييييييدسد
ل سيييييلق ييييييدد ليييييي الل ييييييلررس بلل نييييييلفز ويييييي لبصييييي سيييييي لرة للو يييييي الب ييييييرس الشيييييي س لسييييييلء سييييييفق
رسبسييييييييي ل لل ييييييييي لو يييييييييلصف فسيييييييييوي الدفلييييييييي ف ميييييييييلص البعسيييييييييلت
الييييييييي فال سيييييييييلق بح ليييييييييل
الدبوفللسس ".
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فاضييييييييلد ا ابن ييييييييزة ابلصسيييييييي ل يييييييي ا ييييييييعت ابنييييييييراءات ال لزليييييييي فال فرسيييييييي إل ييييييييران ق ليييييييي
السيييييي لرة ف ييييييعلك إل ييييييلدة الص ييييييلق ف ييييييف سر ال للسيييييي الالزليييييي فا ييييييل الل سييييييببس ل سييييييدا ل ييييييدسل ق
ال ال ضلء".
ف ييييييلب ا ال فليييييي العراقسيييييي نييييييلدة يييييي لصيييييي يييييير الص ييييييلق فال ييييييلصف فليييييي سييييييلل ليو ييييييل ليييييي
لشييييييسرا اليييييي ا ال فليييييي يييييير ش بشيييييي ليويييييي أ ليييييي س ييييييدد البعسييييييلت
لسيييييي رييييييعث اب لييييييل
الدبوفللسس فألص ل فسالل ل فسالل العللوس س ل .

لفس  ..فزسر ال لرنس فص سرث الب رسص س دا
بس البودس بح دا الس لرة

دق حسر العالقلت

للييييييد بيييييي

ف لليييييي ابصبييييييلء العراقسيييييي  /ا ييييييد فزسيييييير ال لرنسيييييي ل لييييييد ويييييي ال ييييييسق فص سييييييرث الب رسصيييييي
سر و العالقلت بس البودس .
وس أ ا دا الس لرة ل
أ لد ب ل لد
فع ييييييير بسيييييييل ليييييييفزارة ال لرنسييييييي أ اليييييييفزسر ل ليييييييد ال يييييييسق أنيييييييرد ا ميييييييلبً رل سيييييييل ً لييييييي ص سيييييييرث
وس يييييي فأ ييييييرا الييييييفزسر يييييي إداص يييييي بق ييييييلق ييييييدد ليييييي
الب رسصيييييي ِّ الشييييييس للييييييد بيييييي أ لييييييد
ييييييير السيييييييي لرة الب رسصسيييييييي ُل ييييييييدا ً ال ييييييييزاق العييييييييرا بييييييييحل البعسييييييييلت
الل ييييييييلررس سييييييييفق أليييييييي لل ي ِّ
الدبوفللسيييييس فلص يييييل سييييي لرة للو ييييي الب يييييرس ُلشيييييدِّدا ً وييييي أ لسييييي ريييييعث ا يييييدا لييييي ُ سيييييـِّر ييييي
ُلسييييييي فد العالقيييييييلت أف ال لسسييييييي الدبوفللسييييييي ِّ بيييييييس ب يييييييداد فاللصللييييييي ".فاضيييييييلد البسيييييييل أ الشيييييييس
ُل يييييدا ً أ لسييييي ريييييعث ا عيييييل لييييي
يييييق الب يييييرس لليييييل يييييد
وس ييييي أ يييييرا ييييي
لليييييد بييييي ليييييد
ُ سـِّر العالقلت ا فس بس البودس .

فزسر الدا وس سفن دفائر النفازات بللدفاق الرسل سفق السبت
ف لليييييي ابصبيييييييلء العراقسييييييي  /أ وصيييييييت فزارة الدا وسييييييي النلعيييييي أ سيييييييفق يييييييد السيييييييبت سيييييييس ف دفاليييييييل ً
رسييييييلسل ً يييييي نلسيييييي دفائيييييير النييييييفازات يييييي ب ييييييداد فالل ل ييييييلت.فقللييييييت الييييييفزارة يييييي بسييييييل ل ب ييييييل
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صسييييييا أ س ييييييف سييييييفق
اإل الليييييي إصيييييي بصييييييل ًء ويييييي فنس ييييييلت فزسيييييير الدا وسيييييي د .سلسييييييس السلسيييييير
يييييد السيييييبت دفاليييييل ً رسيييييلسل ً ييييي نلسييييي دفائييييير النيييييفازات ييييي ب يييييداد فالل ل يييييلت إلسييييي الق اللعيييييللالت
ف سوسق النفازات اللصنزة لولفايصس .

ال ربس

شد عدسالت فاضل لت ندسدة و لصلر ال عوسق

ال يييييرات صسيييييفز /ا يييييد فزسييييير ال ربسييييي ف للييييي قمييييي السييييي س بيييييل يبل ييييي اللصيييييلر الدراسيييييس سييييي ف
دا يييييييي العييييييييرا لفضيييييييي ل ً بييييييييل اللصييييييييلر س شيييييييي د عييييييييدسالت فاضييييييييل لت ندسييييييييدة ليييييييي قبيييييييي فزارة
ا يبل يييييي اللصييييييلر الندسييييييدة ف سييييييا قييييييلصف اللفازصيييييي
ال ربسيييييي .فافضيييييي السيييييي س يييييي بسييييييل
سييييييي ا اليبل ييييييي يييييييلر اليييييييبالد يييييييف
العللييييييي لسيييييييص  2019حص يييييييل سييييييي يب دا ييييييي العيييييييرا
فعلييييييييك ليييييييي انيييييييي ال يييييييي ييييييييدف ييييييييلبت ال سييييييييلد يييييييي لوسيييييييي
ل لل يييييييي قلصفصسيييييييي مييييييييرس
اليبل يييييييي ".فبييييييييس ا فزارة ال ربسيييييييي بييييييييدفررل سيييييييي عل ويييييييي ميييييييي س اب يييييييييلء الييييييييفاردة يييييييي
اللصيييييلر فاد يييييل لفاضيييييس فابيييييفاا ندسيييييدة ضيييييل الليييييص عا ييييي لييييي ال شيييييدسد وييييي ارلسييييي ا سيييييلر
لييييي ل س ا يييييلء فعف بيييييرة لييييي انييييي اضيييييل لفاضيييييس ندسيييييدة لشيييييسرا ا لنصييييي ال ربسييييي الصسلبسييييي
ويييييي
صلقشيييييت لييييي اللييييييدراء العيييييللس يييييي اليييييفزارة ب ضيييييفر لسيييييي فل اللييييييلب ابلييييييفا اللميييييرف
اليبل يييييي يييييي السييييييصفات الللضييييييس ف لسيييييي المييييييرد فاللفازصيييييي الل مميييييي ب ييييييلدة يبل يييييي اللصييييييلر
.

الب رس

سد

ال لئق بح لل س لرة العرا ف سول لع رة
ا نل
السيييييييفق النلعييييييي ال يييييييلئق بح ليييييييل سييييييي لرة
اق ييييييلق السيييييي لرة الب رسصسيييييي بب ييييييداد سلييييييل

السيييييييفلرس صسيييييييفز /اسييييييي د ت فزارة لرنسييييييي الب يييييييرس
العييييييرا لييييييدد اللصلليييييي فسييييييول لييييييع رة ا نييييييل ييييييف
ر بت بلفقد ال فل العراقس ف وك اب دا .
فقييييييل الف سيييييي اللسييييييل د لشيييييي ف لنويييييي ال عييييييلف فالييييييدف العربسيييييي ب فزارة ال لرنسيييييي الب رسصسيييييي
السيييييييي سر سفسييييييييد ل لييييييييد نلسيييييييي إ فزارة لرنسيييييييي للو يييييييي الب ييييييييرس اسيييييييي د ت ال ييييييييلئق بح لييييييييل
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لبسصيييييل أصييييي يييييق
سييييي لرة نل فرسييييي العيييييرا ليييييدد للو ييييي الب يييييرس ل ليييييد يييييدصل ل ليييييفد ال يييييلن
ابييييييال ال ييييييلئق بل لييييييل العراقيييييي ا نييييييل للو يييييي الب ييييييرس ويييييي لييييييل عييييييرش ليييييي لبصيييييي سيييييي لرة
رسبسييييييي لسيييييييلء سيييييييفق ال ليييييييس  27سفصسيييييييف
للو ييييييي الب يييييييرس ييييييي ب يييييييداد لييييييي ا يييييييداء ف أ ليييييييل
سوفك سر لس ف فلر فش بشدة".
2019ق
فأضيييييييييلد نلسييييييييي أ فزارة ال لرنسييييييييي ر يييييييييا بللبسيييييييييلصس الميييييييييلدرس ييييييييي ال فلييييييييي العراقسييييييييي
ففزارة لرنسييييييي نل فرسييييييي العيييييييرا فالرا ضيييييييس ل يييييييعا اب يييييييداء ل يييييييدا وييييييي أرلسييييييي أ ييييييي ق
ل لسب الل سببس فلص رار لس رعث اللللرسلت".
لييييييي لسييييييي فلسل ل ييييييي يييييييحلس ف للسييييييي
فد يييييييل اللسييييييي ف الب رسصييييييي ال فلييييييي العراقسييييييي الييييييي
سييييييي لرة ف قصميييييييوس للو ييييييي الب يييييييرس ليييييييدد نل فرسييييييي العيييييييرا فنلسييييييي العيييييييللوس س ليييييييل ف يييييييل
ب لقسييييييي سسصيييييييل لوعالقيييييييلت الدبوفللسيييييييس لعيييييييلق  1961ق لشيييييييسرا الييييييي أصييييييي سيييييييوق ال يييييييلئق بح ليييييييل
س لرة نل فرس العرا لع رة ا نل ب عا الشح .

لنو

ربالء س لر ل ل ل ندسدا بدب

اليرس

وييييييي ا سيييييييلر صميييييييسد ال ييييييييلب
ف للييييييي اللعوفلييييييي  /ميييييييفت لنوييييييي ل ل ييييييي يييييييربالء النلعييييييي
سيييييي اليرس يييييي .فقييييييل لمييييييدر ل ويييييي ا “لنويييييي ل ل يييييي
ل ل ييييييل ُ ندسييييييدا ُ و ييييييل ً لول ييييييل الل ييييييل
ييييييربالء مييييييفت لسييييييلء السييييييفق بلب وبسيييييي الليو يييييي ويييييي ا سييييييلر صمييييييسد ال يييييييلب ل ل ييييييل ً ندسييييييداً
سييييي اليرس ييييي ”.فاضيييييلد ا ‘ال ييييييلب مييييي وييييي  22ميييييف ل ً لييييي امييييي
و يييييل ً لول يييييل الل يييييل
 23ضفا ُ لضرا ُ ال نوس ال مفست”.

لنو

ل ل

ربالء سمفت و

و الللل

رئسسل ل

ال ييييييرات صسيييييييفز /مييييييفت لنوييييييي ل ل يييييي يييييييربالء وييييييي ا سييييييلر وييييييي اللييييييلل رئيييييييس للنوييييييي
وييييي
الل ل ييييي  .ف يييييل لنوييييي ل ل ييييي يييييربالء قيييييد ميييييفت ال ليييييس اليييييـ 23لييييي أسيييييلر الللضييييي
سيييييي اليرس يييييي بسييييييبا لو ييييييلت سييييييلد لللسيييييي فإدارسيييييي فمييييييلدقت ل ليييييي ال ضييييييلء
إقلليييييي الل ييييييل
و قرار إقلل ل ل ربالء اليرس ل لصمب .
اإلدار ال ال لس
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ندف ا لل زسلرة ف د لنو

ابل الدفل ال ب داد السبت

ال يييييرات صسيييييفز /س س ضيييييسد العلميييييل ب يييييداد سيييييفق يييييد السيييييبت أ ضيييييلء لنوييييي ا لييييي اليييييدفل ييييي
زسيييييييلرة ل ُليييييييدة سيييييييفق فا يييييييد بيييييييد فة لييييييي ال فلييييييي .فع ييييييير الل يييييييد بلسيييييييق فزارة ال لرنسييييييي ا ليييييييد
الميييييي لد يييييي بسييييييل ا رييييييعث زسييييييلرة لرس سيييييي ييييييح ا سييييييلقل ً ليييييي فنيييييي العييييييرا إليييييي عزسييييييز
سييييييي
اصيالق ييييييي وييييييي ال ُلسييييييي فد اليييييييدفل ِّ ف ل وسييييييي فصشيييييييلي دبوفللسيييييييس ا يييييييعة بيييييييللصلف ييييييي
ابص ييييييلد ويييييي العييييييللق ُلس رشييييييدا ً بلللبييييييلدس ا سلسييييييس يييييي لسسييييييل ا لييييييق الل ييييييدة ال يييييي سُعييييييد أ ييييييد
شيييييير لضييييييللس رييييييعث الزسييييييلرة ويييييي الصنييييييلد يييييي ُن ُ ييييييفد بسييييييي
سسييييييس ل".فاضييييييلد لييييييل اص ييييييل ُ ِّ
ُل ِّ
ً
ا لييييييي ف سييييييي ابسييييييي رار فإ يييييييلدة اإل ليييييييلر ضيييييييال ييييييي ح سيييييييد سيييييييسلدة فف يييييييدة فسيييييييالل
أرلسييييي ريييييعث الزسيييييلرة لن يييييلز ُل ِّ يييييق ييييي ا ليييييق الل يييييدةا لليييييل
العيييييرا ".ف يييييلب ا العيييييرا سعيييييرا ييييي
ِّ
لييييي لييييي دفر ل يييييفر ييييي ميييييسلص السيييييالق فا لييييي ف سيييييفس اللسيييييلئ الدفلسييييي بيييييللير السسلسيييييس
للييييي بميييييفرة عللييييي ا فبسيييييسلل ييييي اللشيييييل فإص يييييلء
فسيييييرد لييييي الفانيييييا عزسيييييز دفرث ف حدسييييي ل ِّ
ا زلييييييلت ال يييييي ُعييييييلص لص ييييييل اللصي يييييي ".ف شييييييد ا الزسييييييلرة ضييييييل إنييييييراء ل ييييييلءات ليييييي ر سييييييلء
النل فرسييييييي بيييييييررق ميييييييلل فلنوييييييي الصيييييييفاا ل ليييييييد ال وبفسييييييي فلنوييييييي اليييييييفزراء يييييييلد بيييييييد
فل اقوسق ردس ل العرا .
الل د فللسوس

الللل

سمد الدف اللشلر

ل لر اللصلل بـ الل فايئ "

النلعيييييي ا ص ليييييي فالييييييدف
السييييييفلرس صسييييييفز /ادا رئييييييس ائيييييي الد دفليييييي ال ييييييلصف صييييييفر اللييييييلل
لعبييييييرا يييييي شيييييي رث لبوييييييدا
اللشييييييلر يييييي ليييييي لر اللصلليييييي لع بييييييرا اسلرييييييل ل فايئيييييي فشييييييرس
يييي رسييييدات لييييي
لبصييييل فاسييييرا اضييييل اليييي العييييرا لر ضيييي ل اللشيييييلر يييي الليييي لر.فقييييل اللييييلل
ويييييي ييييييفس ر إ ا ليييييي ابسيييييياللس ب يييييي صييييييف شييييييعفب ل يييييير ش ف سيييييي ص ر ييييييد ليييييي لر اللصلليييييي
الييييييع سع بيييييير يييييييفة يسييييييرة ف سلصيييييي ل ضييييييس ا ليييييي ابسيييييياللس لليييييي ب ييييييل اليييييي أصيييييي شيييييي ء
رسيييييا ا مييييي ا ليييييفر الييييي قبيييييف علييييي اب يييييداءات المييييي سفصس وييييي ل دسيييييلت ا لييييي ييييي وسييييييس
يييييي رسدا يييييي
فالنييييييفب ف ييييييدفاص ل ويييييي سييييييفرسل فلبصييييييل فالل دسييييييلت ابسيييييياللس ".فد ييييييل اللييييييلل
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شيييييعفا ا لييييي ابسييييياللس الييييي ال يييييرك النيييييلد ف ص يييييسق لفاق يييييل لييييير ش ريييييعث ال ييييييفة الل دلييييي لييييي
لليييييي ابصبيييييييلد فال سييييييوسق ويييييي يرسيييييي ميييييي ال يييييير فاداصيييييي ا ص ليييييي فالييييييدف اللشييييييلر يييييي
الل لر بل بلررل ل فايئ فشرس ".
شيييييي رث ل يييييي ليييييي ر ييييييش اللشييييييلر فأ ييييييلد رييييييعث الييييييد فة اللعليييييي اليييييي
يييييي
فأ ييييييرا اللييييييلل
ييييييد ا لييييييل
أميييييي لب ل ف ييييييص بللييييييع ر لبصييييييل فالعييييييرا فالنل فرسيييييي ابسيييييياللس ابسراصسيييييي فبسل يييييي
وس ل بلفاقد شنل لبدئس .

اللرنعس الدسصس عر ل اس داق ابي ل ل ن زة ال دسس
يفسو ف ص د س ل السا فال عد لفاق ال فام

فقلت

ف للييييي ابصبيييييلء العراقسييييي  /يييييعرت اللرنعسييييي الدسصسييييي العوسيييييل لييييي اسييييي داق ابي يييييل ل ن يييييزة ال دسسييييي
فقيييييلت يفسوييييي لص يييييدة فبشيييييدة س ل ييييي السيييييا فال يييييعد ييييي لفاقييييي ال فامييييي .فقيييييل للسييييي اللرنعسييييي
السيييييييسد ا ليييييييد الميييييييل ييييييي يبييييييي النلعييييييي لييييييي المييييييي ال سيييييييسص الشيييييييرسد :وييييييي ابسيييييييرة
لبسصيييييل أ رصيييييلك ن يييييال بسيييييرا ييييي
ابق يييييراا الييييي الشيييييبلا فل لبعييييي لبيييييل ق ييييي لفاقييييي ال فامييييي
اسيييييي داق لفاقيييييي ال فاميييييي ابن لييييييل ".فاص ييييييد ييييييال ا ل يبيييييي س ل يييييي السييييييا فال ييييييعد يييييي لفاقيييييي
لشسرا ال ا س ل رعا ال فام رنسص فب لت لبودصل بح مو .
ال فام ابن لل
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إنراءات الصس لشددة

البمرة ..فالل لررف  :لس لرف
س الليللا

ال ييييييرات صسييييييفز /رضييييييت ال ييييييفات ا لصسيييييي السييييييفق النلعيييييي إنييييييراءات الصسيييييي لشييييييددة يييييي ل ل يييييي
البمييييييرة.فع ر لمييييييدر ليويييييي ا ال ييييييفات ا لصسيييييي رضييييييت إنييييييراءات الصسيييييي لشييييييددة يييييي ل ل يييييي
البميييييييرة ليييييييل قلليييييييت بفضييييييي ييييييي فص رس سييييييي اليييييييلق الل سسيييييييلت ال فلسييييييي فلبيييييييلص السييييييي لرات
العربسيييييي فا نصبسيييييي يييييي الل ل يييييي سييييييبل ً ليييييي ابق ييييييلق ليييييي قبيييييي الل ييييييلررس ال لضييييييبس لسييييييفء
ال دللت .فأضييييييلد الل ييييييلررف يييييييللبفا ب سييييييس ال ييييييدللت فاص ييييييلء لوييييييد البيلليييييي سلييييييل يييييييللبفا
فد اللشلرس سر اللص عة فالل و ئ ".
س ف
بإقلل الل ل اسعد العسداص ف
سييييييي الليلليييييييا فال يييييييرف
ف يييييييلب اللميييييييدر ا الل يييييييلررس أ يييييييدفا اسييييييي لرار ال يييييييلرر ييييييي
لشييييي ل ً ييييي فنيييييفد يييييراك لييييي قبييييي
ب يييييلررات بيييييرد ييييي ليييييفق الل ل ييييي ييييي ا سيييييلق الل بوييييي
ييييييييف رييييييييدر اللييييييييل العييييييييلق فشييييييييب لت سييييييييلد بلشييييييييلرس
لنويييييييي الل ل يييييييي بلسيييييييي نفاا الل ييييييييل
البمرة ".

اصدب

رس

دد ل الل ل ال نلرس فاسفا نلو

بلب

السييييفلرس صسييييفز /ا ييييلد لميييييدر ل ويييي يييي ل ل يييي بلبييييي النلعيييي بييييح رس ييييل اصيييييدل يييي ييييدد لييييي
يييييير الييييييد ل اللييييييدص ييييييل
الل ييييييل ال نلرسيييييي فاسييييييفا نلويييييي يييييي الل ل يييييي  .فقييييييل اللمييييييدر إ
رسيييييي اصييييييدل دا يييييي ييييييدد ليييييي الل ييييييل ال نلرسيييييي لبسيييييي اللييييييفاد ابصشييييييلئس ليييييي اسييييييفا نلويييييي يييييي
لصي يييييي البييييييف وييييييفا يييييي بلبيييييي  ".فاضييييييلد اللمييييييدر الييييييع يوييييييا ييييييدق ال شييييييد يييييي اسييييييل أ
ص اضرار للدس ي
ال رس ص
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رنفق برللصلت سدفس سس دد لصز شس
رب ابصبلر

شسرة “النفا ص ”
ب عيييييرش شيييييس

اللعوفلييييي  /ا يييييلد لميييييدر الصييييي ييييي قسيييييلدة شيييييد ل ل ييييي ابصبيييييلر النلعييييي
العرا ال رنفق لسو برللصلت سدفس رب ابصبلر.
النفا ص
فقييييييل اللمييييييدر إ “ لسييييييو س لن ييييييفلس رييييييلنلفا برللصييييييلت سدفسيييييي رنفلسيييييي لصييييييز الشييييييس وييييييد
لللييييييك صمييييييسد شييييييس شييييييسرة النفا صيييييي يييييي العييييييرا يييييي صل سيييييي الب ييييييداد ب ضييييييلء رسييييييت ربيييييي
ابصبلر دف سنس ا املبلت بشرس “.
فاضييييييلد ا ” ال نييييييفق ال يييييي اضييييييرارا للدسيييييي بييييييلللصز اللسيييييي دد ف نويييييي الشييييييس النفا صيييييي سلييييييل
ا و يييييت ال يييييفات ابلصسييييي ل يييييل ال يييييل فشييييير ت ب لوييييي دريييييق ف يييييست فاسيييييع الصييييييل ب سيييييل ييييي
الل لنلس الع بع بلل رار ال ن لن فل ”.
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الرا دس سعو مرد د ع ندسدة ل سود الل ل دس اللدص
فالعس ر
السييييييفلرس صسييييييفز /ا ويييييي لمييييييرد الرا ييييييدس يييييي مييييييرد فنبيييييي ندسييييييدة ليييييي سييييييود الل ل ييييييدس
اللييييييييييدصسس فالعسيييييييييي رسس ال يييييييييي ييييييييييرافد لييييييييييلبس  3ف 5ف  8ف  10يييييييييي يرسيييييييييي أدفات الييييييييييد
ابل رفصييييي  .فقيييييل الل يييييا اب اللييييي لولميييييرد ييييي بسيييييل اصييييي يييييق ميييييرد د عييييي ندسيييييدة لييييي
سييييييييير لييييييييي  2800ل ل يييييييييد".فأفضييييييييي البسيييييييييل ا
سيييييييييود الل ل يييييييييدس الليييييييييدصسس فالعسييييييييي رسس
ميييييرد ويييييك السيييييو يييييق ييييي يرسييييي ابيييييال الل ل يييييد بييييير إرسيييييلل رسيييييلل صميييييس ييييييرث بلص ييييي
السييييييو فعلييييييك بعييييييد ا اسيييييي ل ل يييييي اإلنييييييراءات ال لصفصسيييييي للص يييييي اسلرييييييل فميييييير ل يييييي يرسيييييي
أدفات الد ابل رفص فال لت عبئ الرمسد الللل الس ل .

ال نلرة  ..عو ا لد لعل لوشل اب ضر فدا
س صلق
العراق

فر

العوق

لييييييفازس صسييييييفز  /ا وصييييييت فزارة ال نييييييلرة ا ييييييلد لعليييييي بص ييييييل الشييييييل اب ضيييييير فبيلقيييييي اص لنسيييييي
م  300ي سصفسل س ب لوشر العراقس -ال س صللس اللش ر
فقلليييييت اليييييفزارة ييييي بسيييييل ص يييييال ييييي الييييييد فر ل ليييييد رلشيييييق العيييييلص فزسييييير ال نيييييلرة بيييييح الشيييييير
العلليييييي ل نييييييلرة اللييييييفاد ال عائسيييييي ا ييييييد شيييييي سالت فزارة الييييييفزارة اسيييييي يل ت يييييييفسر لعلليييييي اص ييييييل
الشيييييل اللفنيييييفدة ييييي س صيييييلق ل صشيييييح لعليييييال ندسيييييدا ييييي اص يييييل الشيييييل اب ضييييير اليييييع سعيييييد ا ضييييي
اصييييييفا الشييييييل فاللس سييييييل ميييييي سل فريييييي يييييييفة ل ليييييي نييييييدا ل يييييييفسر لعلليييييي اص ييييييل الشييييييل ال يييييي
لبع ل الفزارة بش ند .
س سييييي لويييييد ف ييييي لشيييييلرس اسييييي سللرس
العيييييلص يييييد اصشيييييلء لعلييييي الشيييييل ييييييفر ا ب يييييل ف رمييييي
ل لييييي ل ييييييفسر لعللييييي اص يييييل الشيييييل فاليييييرز اللفنيييييفدة ييييي س صيييييلق فال ييييي صل ويييييك نيييييزءا بسيييييرا لييييي
لئييييييدس ل لصلميييييي ليييييي نل فرسيييييي س صييييييلق المييييييدس فال لصسيييييي ابسيييييي لدة لص ييييييل يييييي ييييييف سر لنيييييي
ا لليييييفاي لييييي ليييييلدة الشيييييل ف سييييي ف يييييفرات لللسييييي لوشييييير ال ييييي صسيييييع د فل يييييل لصيييييل ل يييييق
يييييي لوسيييييي ن سييييييز فاص ييييييل اللييييييفاد ال عائسيييييي لميييييي فاص ييييييل لص ييييييت ييييييرص اسيييييي سللرس يييييي اصشييييييلء
لعلل بص ل زست اليعلق البمرة ف ردس ل العرا .
لييييي ن ييييي ا يييييد ليييييدسر يييييلق الشييييير العللييييي ل نيييييلرة الليييييفاد ال عائسييييي فرئيييييس لنوييييي ادارة الشييييير
العراقسيييييي ال س صللسيييييي قلسييييييق لييييييفد بييييييح لوسيييييي الل لبعيييييي ل يييييييفسر ل لميييييي شيييييير ييييييفدا لسيييييي لرة
يييييدس لعيييييدات ابص يييييل فاليييييد ف ييييي لشيييييلرس اسييييي سللرس فلصيييييل ل يييييق ييييي ابسيييييفا
لييييي سييييي
ابسسفس فالعلللس ف صل بعلك اصنلزات ل ل فل دل .
فاضيييييلد بيييييل ا يييييلد اللعلييييي الندسيييييد بص يييييل ليييييلدة الشيييييل اب ضييييير اسييييي ر لليييييل فا يييييدا فب يييييرار
لييييي لنوييييي ابدارة فال يييييدد ريييييف صفسييييي ابص يييييل فاليييييد ف لصيييييل ل يييييعا الصيييييف لييييي الشيييييل اليييييع
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سعيييييد ل بيييييف مييييي سل ييييي ابسيييييفا العلللسييييي ضيييييال ييييي
سصفسل .

الرئلس ال فصسس
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دار ال سييييييلة /أ يييييييد اللس شيييييييلر السسلسيييييي لويييييييرئس ال فصسييييييي البيييييييلن قلئييييييد السبسييييييي النلعييييييي أصييييييي ب
فنيييييييفد «ل ييييييييرا دسييييييي فر » فأ ال لليييييييي الميييييييي س لويييييييرئس « سييييييييصت» يييييييي فقيييييييت بييييييييدأ قويييييييي
ال فصسيييييييسس سيييييييزداد يييييييف اللسييييييي ب السسلسييييييي لويييييييبالد يييييييداة نسيييييييرس اص يييييييلرسس اسييييييي د ل قيييييييفات
ا ل بللعلمل .
ف عييييييرش قلئييييييد السبسيييييي ( 92للييييييلً) ال لييييييس لييييييـ«ف يييييي ميييييي س ييييييلدة» اسيييييي فنبت ص ويييييي إليييييي
ييييي يييييس اسييييي دد نسيييييرا ص يييييعرلل اص لرسيييييل لييييي ص يييييسق «دا يييييت» صلمييييير ألصسييييي
اللس شييييي
ل رن أل فس في سللصس نر .
فص العلمل لل أس ر
فأ وصييييييت الرئلسيييييي ال فصسييييييس يييييي بسييييييل النلعيييييي أ « ال لليييييي الميييييي س لييييييرئس النل فرسيييييي البييييييلن
سييييي  .فقيييييد أنيييييرد ميييييبلد السيييييفق النلعييييي ل لللييييي رل سييييي لييييي فزسييييير اليييييد ل
قلسيييييد السبسييييي ييييي
الفيص بد ال رسق الزبسد ».
فأ ييييييلدت الصلي يييييي الرسييييييلس بلسييييييق رئلسيييييي النل فرسيييييي سييييييعسدة قييييييرات يييييي مييييييرس لت ميييييي ل س أ
قلئد السبس «سس لدر اللس ش قرسبل ً» ل دف دسق فضس لت.
فقيييييل صيييييفر اليييييدس بييييي سشييييي اللس شييييييلر السسلسييييي لويييييرئس ال فصسييييي إ « لل ييييي لسييييي رة فال لييييييد
هلل ».فأ ييييييد بيييييي سشيييييي يييييي مييييييرس إلعا يييييي «ا سييييييبرس اد اق» ( ييييييلص) رداً ويييييي لييييييل ييييييق دافليييييي
ب مييييييفص ال ر ضييييييسلت الدسيييييي فرس يييييي ييييييل شيييييي فر لصمييييييا رئييييييس الييييييبالد أصيييييي «ب سفنييييييد ييييييرا
دسييييي فر رصيييييلك رئيييييس نل فرسييييي قيييييلئق اليييييعات».ل ييييي ال وييييي بيييييدأ سيييييزداد ليييييدد ال فصسيييييسس ب ميييييفص
لس ب البالد السسلس .

قسلدة النست الفيص الوسب

حلر بضرا أمف ر سل بللبر فالب ر

 / CNNقيييييل أ ليييييد اللسييييييللر الل يييييد بلسيييييق النيييييست الييييييفيص الوسبييييي أف ليييييل سُعييييير بييييييـ قفات
ييييييير إ ا فالييييييير ميييييييدرت بسييييييي داد ال يييييييي
شييييييير لسبسيييييييل فال ييييييي س فدريييييييل اللشيييييييسر وس ييييييي
الب رسيييييي ال ر سيييييي يييييي اللسييييييلث الوسبسيييييي بلإلضييييييل إليييييي ا رييييييداد ابسيييييي را سنس ال ر سيييييي ويييييي ا رش
عرضيييييت سيييييسلدة ا راضييييي
ييييي اليييييبالد.فقيييييل اللسيييييللر ييييي لييييي لر مييييي  :لصيييييع لسوييييي ا لييييي
الوسبسييييي ب يييييداءات ر سييييي سييييير شييييير س أدت إلييييي أ ليييييل دلسرسييييي ب يييييل إلييييي أصييييي فص سنييييي ليييييعلك
ييييييإ أرييييييدا ل لسيييييي الشيييييير لت فالل ييييييرات فاللشييييييلرس ال يييييي عييييييفد لو فليييييي ال ر سيييييي سيييييي ع بر و ييييييل
أردا ل شر س لو فات اللسو الوسبس ".
فأضيييييلد اللسيييييللر قيييييلئال :ييييي الييييير الت النفسييييي لييييي فإلييييي ر سيييييل سيييييس ق عوس يييييل فسيييييس ق ا يييييل
ييييييي ا يييييييراك وييييييي ا راضييييييي الوسبسييييييي  ".فأردد اللسيييييييللر أ النيييييييست اليييييييفيص الوسبييييييي سسسييييييي ي
ييييي اليييييبالد لشيييييسرا إلييييي أ ال يييييفات سييييي ق لدسصييييي رسيييييل
لشيييييرف ص يييييسق اإل يييييفا اإلرريييييلب
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فسصفاميييييييي ييييييييدلسر قييييييييدرات اللسوسشييييييييسلت
بللعلمل يرابو .

يييييييي إشييييييييلرة إليييييييي قييييييييفات

فليييييييي الف ييييييييل الييييييييفيص

سشر ص
رالا :أداء ا لسر ل لد ب سولل لعر فل ل ث ِّ
 /BBCفمييييييد الييييييرئس ا لرس يييييي دفصللييييييد رالييييييا أداء ل لييييييد بيييييي سييييييولل فليييييي الع ييييييد السييييييعفد
فا برث مدس ل ل .
بحص لعر
نييييييلءت مييييييرس لت ا ليييييييرئس ا لرس يييييي يييييييال ل لئيييييي بييييييفل الع يييييييد السييييييعفد وييييييي رييييييللت قلييييييي
العشييييييرس يييييي السلبييييييل  .فسفانيييييي رالييييييا ضيييييي فيل سسلسييييييس دا يييييي الفبسييييييلت الل ييييييدة ب ييييييلع لفقييييييد
السعفد نلل لش ن .
دفرث ق الم
ل ب سولل بسبا لل س ردد
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سيييييي

ع ييييييد بييييييح بيييييي

سيييييي
ال ر س .
ييييي نرسلييييي ق ييييي لشييييي ن
بلمييييييداقس ل سييييييي بييييييرر

ف لصييييييت ييييييلرسر قييييييد أ ييييييدت أ الل ييييييلبرات اللر زسيييييي ا لرس سيييييي
لش ن دا قصموس بالدث لدسص اسيصبف
سولل رف الع ألر ب
ال ييييي
فيللبيييييت لنصييييي لبعييييي ل ليييييق الل يييييدة بيييييلل س لييييي بييييي سيييييولل
وييييييي
أسييييييلرت ضييييييبل دفلسيييييييل .ف ييييييف الونصييييييي إ لييييييدس ل أدليييييي ل ييييييي
النرسل .
لس فلس ب سولل
ف ص يييييي السييييييويلت السييييييعفدس ضييييييوف فليييييي الع ييييييد يييييي النرسليييييي  .ف ييييييف إص ييييييل ييييييل ق ييييييددا ليييييي
السييييييعفدسس ب ليييييي ق يييييي لشيييييي ن  .رسيييييير ل لييييييق الل ييييييدة سييييييد ف بسيييييي نفاا ل لييييييد بيييييي سييييييولل
بشيييييح ل ييييي نليييييل لشييييي ن فالسيييييعفدس شييييي ك ييييي لميييييداقس فقبسييييي ل لئييييي لييييي بييييي سيييييولل ييييي
السلبل قل رالا إص لشرد ل أ أ ف ل فل الع د السعفد أ د أمدقلئ ".
يييييل أشيييييسلء ييييي السيييييصفات ال لييييي الللضيييييس عوييييي بلص يييييلد السيييييعفدس
فأضيييييلد أصييييي رنييييي عييييي
لشييييييسرا إليييييي أ ا لسيييييير ليييييي ويييييي اص ييييييلد الللو يييييي بيييييير إمييييييال لت اق مييييييلدس فان لل سيييييي .فأشييييييلر
اليييييرئس ا لرس ييييي إلييييي قضيييييس الصسيييييلء ييييي السيييييعفدس  .فقيييييل ل ليبيييييل بييييي سيييييولل ا يييييد أ ليييييل
إص أشب بسفرة بلللعص اإلسنلب ".
عو لم لوصسلء فبللص ر إل لل س د

ف لرة ..ألرس ل رس ل ل الت  F-22ل ير فسي ال ف ر ل
إسرا  ..فل و سفض رد ل
 / CNNأ ويييي سييييالد النييييف ا لرس يييي إرسييييل ل ييييل الت ليييي يييييراز  F-22إليييي قل ييييدة العدسييييد يييي
قييييير فعلييييك فسييييي اسيييي لرار لليييي ال ييييف ر ليييي إسييييرا بعييييد ص ييييف أسييييبف ليييي إسيييي لي ي ييييرا ليييييلئرة
لراقب دف يسلر ف لضس ررلز قللت إص ل ا رقت لنلل ل النف .
فقيييييل سيييييالد النيييييف ا لرس ييييي ييييي بسيييييل  :ريييييعث الييييييلئرات رسييييي إلييييي قيييييير ف ليييييرة ب يييييدد للسييييي
لوسلت ال سلدة اللر زس بللنست ا لرس ".
لصي
ال فات فاللملل ا لرس س
بس يييييير بس ييييييف ل ويييييي الشيييييي ف الد ل سيييييي فالضييييييلبي السييييييلب بييييييلل فات النفسيييييي ا سيييييي رالس قييييييل إ
ل لييييي ل يييييل الت اليييييـ  F-22الل لوييييي ييييي يييييل صشيييييفا يييييرا شيييييللو لييييي إسيييييرا سيييييس ف اسييييي داد
بيلرسيييييييلت ميييييييفارس أرش -نيييييييف اإلسراصسييييييي  .فأضيييييييلد بس يييييييف  :بيلرسيييييييلت لص فلييييييي ميييييييفارس S-
 300سيييييي ف أف ا رييييييداد يييييي اللفنيييييي ا فليييييي يييييي سييييييبس يييييي اللنييييييل النييييييف لو نلييييييلت
ال للسيييييي  ".ليييييي ن يييييي قييييييل ييييييلر سفشيييييي ر الييييييرئس العلوسييييييلت السييييييلب يييييي اللر ييييييز ابسيييييي بلرا
ا لرس ييييي للصي ييييي الل يييييسي ال يييييلدس إ إرسيييييل ل يييييل الت اليييييـ F-22سعصييييي أ ألرس يييييل ص ييييير إلييييي فقيييييد
ألر فلس لوبدء بحلر .
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