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ييي جم بييي ر ا ةييي اد ا ييييا

رئييييجل الييييل اليييييعا جعييي و الةييييع العرارييييت عاد ييييم ا
)(.ص (..) 5عرع الل اليعا )
الح جن (علجه ال
رئيييييجل اليييييل الييييييعا جعييييي ا و و با ةييييي اد عيييييدد يييييين عار ا يييييا الح يييييجن (علجييييييه
)(.ص (..) 6عرع الل اليعا )
ال
ال عبييييت جعيييي و الةييييع العرارييييت عاد ييييم اال يييي جم بيييي ر ا ةيييي اد اال ييييا الح ييييجن
” (|.ص (..) 6عرع الل اليعا )
علجه ال
ال عبيييييت جعييييي و عو الةييييي داء عالارحيييييث ايييييت حادايييييم ال يييييدااع اايييييياء را ييييي جيييييار
عاةعراء(.ص (..) 7عرع الل اليعا )
الحي ييييداد عي يييي جا ه ب ي يييي ة اد ا ييييا الحي يييي جن (د) :علجيييييا يييي ل ا الييييدرعل عالعيييي يبر يييين
اعر الحي جن(.ص  (.)7عرع الل اليعا )
اليائيييييي عبيييييييدال ادو ال يييييييعداعو :عا ييييييييم  2020يييييي عن حا ييييي ي م يييييييع رد يييييي ان
عايفصاله أاضل ن خ ار ال حااظات(..ص(.) 8بغداد الجع )
يييييال الدفجليييييت :ييييييذد عليييييث اييي ي ا الخديييييع ا اةيييييلت باحايييييات العيييييرا يييييع
اليائييي ي
ال عجت(.ص(..) 8ع الم ال علع م)
اليائيي ي جع يي ي ال بييييت جيي ي ع جيييير اليييييفد ب ار ييييم بيييي بر ع لجييييم خرجبجييييم اييييت البيييييث
ال ح جم اليفدجم بالعرا (..ص  (..)9رجبات يجع )
اليائييييييي ااضيييييييل الفييييييي عو :ييييييييل الح ع يييييييم بةيييييييراء ال  400لصيييييييد ال ا يييييييات
اال رائجلجم(|.ص(..) 9ع الم ال علع م)
اليائيييي اةييييا ال يييي جل جداليييي ب عييييدجل اليظييييا الييييداخلت للبرل ييييان عجعييييدا عديييي لع ييييل
اللاان(.ص (..)10ع الم ال علع م)
يييييي ا ال ع يييييييعو :ع جييييييير اليييييييدااد عليييييييث رأل رائ يييييييم ال غججييييييير اليييييييع ارو
اليائيييييي
ال ذبل(.ص(..) 10ال ع رجم يجع )
اليائيييي عبيييييدالخال العيييي اعو :عاةييييييدن أبلغيييييت بغيييييداد بييي ي ن يييييرائجل ذييي ي عراء رصيييي
ذار الحةد الةعبت( .ص(..) 10بغداد الجع )
اليائييييي رصيييييت الةيييييب ت :االخفيييييا الح يييييع ت ال جعييييييت ااةيييييال اع يييييح الاذيييييم عييييين
الح ع م(.ص (.) 11ال ع رجم يجع )
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رئييييجل الا عرجييييم جعيي ي و و با ةيي ي اد عييييدد يييين عار ا ييييا الح ييييجن عج ييييابع ييييع الا ييييات
ال ؤعلم(.ص (..)12ع الم االيباء العرارجم)
عبييييد ال ييييدو جعاييييه يييين ييييرب ء ب خييييا ا اييييراءات ال ييييم ل يييييع ييييرار حيييياد ال ييييدااع
ع جن اي جابجم دخعل ال ائرجن عخرعا (.ص(..) 13ع الم االيباء العرارجم)
ع جيييير الخاراجييييم :العييييرا ال جؤجييييد ال ةييييارجع عال خددييييات ال ييييت ييييؤدو لراييييع حالييييم ال ييييع ر
بال يدذم(.ص (.)14ال ع رجم يجع )
ريييييرارا عرارجهيييييا بةيييييان ا يييييرائجلجم بالديييييائرات
اليييييل اا عيييييم اليييييدعل العربجيييييم جع يييييد
ه
ال جر (.(.ص (..) 14بغداد الجع )
البيييييار ايت ليييييع جر ال خديييييجد :ليييييدجيا حظيييييات بةييييي ن ال عيييييداد ال ييييي ايت عج عيييييجن عيييييد
جج ه(.ص (..)15ال ع رجم يجع )
حااظييييم ييييرب ء ال ذد ييييم عليييين الحييييداد الر يييي ت ا اييييم أجييييا (.ص(..) 15ع الييييم االيبيييياء
العرارجم)
الع بييييييم الح ييييييجيجم يفييييييت حصييييييعل أو خ يييييي اييييييت ال ييييييردا اع بييييييا الرايييييياء(.ص
(..)16ع الم االيباء العرارجم)
ال اليييل ادعليييث :اجاييياد بيييدجل عييين عبيييد ال يييدو ييي حجل عا يييذاده يييجدخل العيييرا بيفييي
ظل (.ص (..)16ع الم ال علع م)
ال اليييل العربيييت ايييت ر يييع جيييرد عليييث بجيييان داخلجيييم رد ييي ان بةييي ن ال غجبيييجن العييير
ات ا رلج (.ص(..) 17بغداد الجع )
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• رائييييد ع لجييييات الفييييرات ادع ييييد جعليييين يايييياع الخدييييم اد يجييييم ل جييييار العاةيييير يييين حيييير
الحرا (.ص(.) 18ع الم االيباء العرارجم)
ييييعجات ال ر بيييات عاايييا ات ال يييع ييي ن عارع يييا اب يييداء ييين
• ال يييرعر يييدعع اليييث ا ييي
جع غد االربعاء(.ص (..)18ع الم االيباء العرارجم)
• ابييييييع رغجيييي ي ج ةيييي ي عيييييين ال ييييييجدر علييييييث  570ح ا ييييييا يا ييييييفا ع 25عبييييييع اييييييت
االيبار(.ص(..) 19ال ع رجم يجع )

• • ال ربييييياء :صييي ي ع ع حيييييدج الةيييييب م ال ربائجيييييم جح يييييا اليييييث  30لجيييييار دعالر(.ص20
) (..ال ع رجم يجع )
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الدجعان ال ل ت بال ععدجم جرد علث ي يجااع "عض غعر ادردن

را دج أردعغان :ال ي دجع ا ذبال عام ادجد
)BBC
رد جا ع ع رعحايت ات اد
بع بجع :را
)(..رعج ر )

رائجل"(.ص( CNN(..) 21

ن ال ائجن ال عرججن(.ص(..) 22
ال حد دعن ةرعد

بذم(.ص23
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رئجل الل اليعا جع و الةع العرارت عاد م ا
)
ا ة اد ا ا الح جن (علجه ال

جم ب ر

عرييييع الييييل اليييييعا  /ريييي ئد رئييييجل الييييل اليييييعا ح ييييد الحلبع ييييت عا جييييه ع عا ييييا ه لييييث
).
جم ب ر ا ة اد ا ا الح جن (علجه ال
الةع العرارت عاد م ا
يييير
عرييييال ييييجاد ه :يعيييي و الةييييع العرارييييت عاد ييييم ا يييي جم بحلييييعل العاةيييير يييين حيييير
ات عارعم الد “.
ا ة اد ا ا الح جن عأال بج ه علج ال
ع ييييابع رييييائ  :ب يييي ا ال يا ييييبم ادلج ييييم ي يييي ل الييييدرعل عالعبيييير عال عييييايت ا ي ييييايجم ال ييييا جم
ال ييييت ييييدراا ا ييييا الح ييييجن (علجييييه ال يي ي ) باعر ييييه دااعهييييا عيييين بيييياد الحرجييييم عالعييييدل بعاييييه
الظل عاال بداد ا ت اعر ا ص ع ع غججر العارع”.
ييييجاد ه :ي يييي ر اييييت ايييي ا اليييي ر ادلج ييييم ةيييي داء العييييرا ادبييييرار اليييي جن ضييييحعا
عأضييييا
بحجا ؛ ن أال ا عاد أرض العدن ع حرجراا ن عصابات داعش ا راابجم”.
ييييا ا ئ يييين رئييييجل الييييل اليييييعا ا ييييعد الذييييعات اد يجييييم ب خ ليييي ةيييي ج ا عصيييييعا ا ع ييييل
الا ييييات ال ييييت أ يييي ت اييييت يييي جن ال جييييار ع ذييييدج الخييييد ات ع ييييعاجر اداييييعاء ال يا ييييبم لليييي عار
ائ هللا العلت الذدجر أن ج نئ علث الب د باد ن عال
ال را
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رئجل الل اليعا جع ا و و با ة اد عدد ن عار ا ا الح جن
)
(علجه ال
عرييييع الييييل اليييييعا  /عبئيييير رئييييجل الييييل اليييييعا ح ييييد الحلبع ييييت الجييييع الا ايييياء عيييين بييييال
ح ييييه بعريييعد عيييدد ييين الةييي داء عالارحيييث ايييراء حييياالت ال يييدااع عاالخ ييييا أايييياء را ييي جيييار
ا ييييا الح ييييجن (علجييييه ال يي ي ) اييييت ييييرب ء داع هجييييا ييييجاد ه الح ع ييييم ال حلجييييم عادا يي ي اد يجييييم
عع ار الصييييحم عالا ييييات ال عيجييييم لييييث ا يييي يفار ييييل الا ييييعد غااييييم ال صييييابجن.عج ذيييي ئد رئييييجل
يييييائ ه هللا
اليييييل الييييييعا ليييييث عو الةييييي داء عالارحيييييث بخيييييالص العييييي اء ععظيييييج ال عا يييييا
بحايه ع عالث أن ج غ د الة داء بعا ع رح ه عأن ج نئ علث الارحث بالةفاء العاال.

ال عبت جع و الةع العرارت عاد م اال
اال ا الح جن علجه ال

جم ب ر ا ة اد
”

عرييييع الييييل اليييييعا  /عيييي اليائيييي ادعل لييييرئجل الييييل اليييييعا ح يييين ييييرج ال عبييييت الجييييع
االايييييجن  9أجلييييعل  2019الةييييع العرارييييت عاد ييييم ا يييي جم ب يا ييييبم يييير ا ةيييي اد اال ييييا
عاال بج ه عاصحابه ال ي ابجن ات عارعم الد الخالد .
الح جن بن علت علجه ال
عرال ال عبت ات يص ال ع جم:
ا ذييييد الييييث ابييييياء ةييييعبيا العرارييييت الع جيييي ع ال ييييل جن اييييت ارايييياء العييييال ااييييم ب يييي ث جييييات
ال عيييييا و عال عا يييييا ب يا يييييبم الييي ي ر ادلج يييييم ال ةييي ي اد اال يييييا الح يييييجن بييييين عليييييت علجيييييه
عاايييل بج يييه عاصيييحابه ال ي ابيييجن ايييت عارعيييم الدييي الخاليييد حيييجن خييير يييبد الر يييعل
ال ييي
صيييلث هللا علجيييه ع ليييه ع يييل لدلييي االصييي ع عالعريييع بعايييه الظلييي عاال ييي بداد عبييي ل حجا يييه ييين
جم ادصجلم.
اال يصر العدل عالح عالدااد عن ال باد عالذج اال
عأضيييييا  :ان ايييييعر اال يييييا الح يييييجن يييييداعيا للابيييييات عليييييث ال بيييييادوء الحييييير ال رج يييييم عال حليييييت
ييييي ل جن ارعد درعل عاةيييييعراء
بالصيييييبر عال عاضيييييع ع حذجييييي ريييييج العداليييييم عليييييث الا جيييييع
ل ع جييي عحيييد ةيييعبيا الع جييي عال يييجر ريييد ا يحيييع عاصيييلم ا يييل د عحا يييه ايييت اال ييين ع االصييي ع
عاالع ار.
ع ييييابع  :اييييت اييي ا ال يا ييييبم ادلج ييييم ال جفع يييييا ان يييييا ن ا ييييعد الذييييعات اد يجييييم ب خ لييي ةييي ج ا
يييين اداء
عصيييييعا ا اييييت ييييا جن ال جييييار ع ييييعاجر اداييييعاء ال يا ييييبم لليييي عار ال ييييرا ع جييييي
ييييا يةييييجد ب يييياا م الع ب ييييجن الح ييييجيجم عالعبا ييييجم
را ييييج عاةييييعراء ب ييييل ا ييييان عا يييي ذرار
الاضيييييل الخيييييد ات
عالا يييييات ات الصيييييلم عال جئيييييات عأصيييييحا ال عا ييي ي الح يييييجيجم ايييييت ذيييييدج
يييييائلجن هللا العليييييت الذيييييدجر ان ج و ييييين عليييييث الا يييييعد
عالرعاجيييييم لل ائيييييرجن ديييييعل ا ييييير ال جيييييار
ال لجعيجييييم يييين العييييرا ع ااييييم البلييييدان ال ييييت اح ةييييدت ريييير ال ررييييد الديييياار ب جييييد يييين ال عاجيي ي
م ال ا م.
عاد ن عال
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عظييي هللا ل ييي اداييير عالايييعا عر رييييا ع جيييا ةيييفاعم اال يييا الح يييجن عااليييه عاصيييحابه الدييياارجن
علث الح جن ععلث ل الح جن ععلث اصحا الح جن عالح د هلل ر العال جن
..ال

ال عبت جع و عو الة داء عالارحث ات حادام ال دااع ااياء را
جار عاةعراء
عرييييع الييييل اليييييعا  /ذييييد ال ييييجد ح يييين ييييرج ال عبييييت اليائيييي االعل لييييرئجل الييييل اليييييعا
الجيييييع الا اييييياء  10أجلييييييعل  2019بخيييييالص عا جييييييه ع عا يييييا ه للةييييييع العراريييييت ع لييييييث عو
الةييي داء الييي جن رضييييعا اايييير حاداييييم ال ييييدااع عاالخ يييييا خييي ل حجيييياء را ييييج يييير ا ةييي اد ابييييت
– ر ضم دعجرجج ات رب ء.
ادحرار اال ا الح جن بن علت علجه ال
عدعيييييا يييييجاد ه الا يييييات ات الع ريييييم اليييييث رااعيييييم ا جيييييع الخديييييد عاال يييييعر ال يظج جيييييم خييييي ل
ال جيييييارات ال لجعيجيييييم عا خيييييا االايييييراءات ال يييييم ال فجليييييم با ييييي ذبال عا ييييي جعا ال جيييييجن ييييين
الييي ي عار عحفيييييظ ارعاح ييي ي الدجبيييييم دالبيييييا ع ار الصيييييحم ع حااظيييييم يييييرب ء ب اجييي ي ا عدا يييييا
ل راد ات ع ال صابجن بالحادام.
ععييييي ال عبيييييت ععائيييييل الةييييي داء عالارحيييييث يييييائ البيييييارو عييييي عايييييل ان جل ييييي الصيييييبر
عال ييييلعان عان ج غ ييييد الضيييييحاجا بعا ييييع رح يييييه عان ج يييين علييييث الارحيييييث بالةييييفاء العاايييييل ..
ايه جع اج .

الحيداد عي جا ه ب ي ة اد ا ا الحي جن (د) :علجيا
الدرعل عالعيبر ن اعر الحي جن

ل ا

عريييع اليييل الييييعا  /ير ييييد يائييي رئيييجل الييييل الييييعا العراريييت الييييد عر بةيييجر الحي يييداد خييييالص
ال عييييا و عصيييياد ال عا ي ييييا الييييث الةييييع العرارييييت عاد ييييم ا يييي جم اييييت يييير عاةييييعراء يييين
ةييي ر حي ييير الحي يييرا ي ييي ة اد ي يييبد الر يييعل ا يييا أبيييت عبيييد هللا الحي ييي جن علجيييه ال ييي الييي و
أعدييييث ال اييييل ادعلييييث اييييت العايييياء عال ضييييحجم عدر يييا ه رج يييا ا اييييت الةييييااعم ععحي ييييد ال ل ييييم عالابييييات
علث الذج عال باد .
يائيييي رئييييجل ال الييييل أ يا يييياد اييييت بجييييان ال ع جييييم الصييييادر يييين بييييه ا ع ييييت ب يييي ا ال يا ييييبم
ادلج يييييم بذي يييييعله  :علجييييييا ييييي ل ا اليييييدرعل عالعي يييييبر ييييين ايييييعر الحي ييييي جن ع حاربيييييم الظلييييي
عالدغجيييييان عالفا يييييدجن ع را يييييم العي يييييدل عال ي ييييياعا عاليييييدااد عييييين ال ظليييييع جن ع خي يييييفج عاييييييا
ؤ يييدا ه يييجاد ه عليييث أا جيييم عحجيييد اليييرؤ بيييجن الذيييع
ال ضيييررجن ييين اايييم ةيييرائم ال ا يييع
ال جا ييييجم علييييث أ ييييال ال صييييلحم العديجييييم عال ييييعت يييين أاييييل حي ييييل ال ةييييا ل عالخ اييييات بييييجن
أدييييرا الع لجييييم ال جا ييييجم عبيييي ل الا ييييعد ل عاصييييلم الدرجيييي ب ييييد حذجيييي ا يييي ذرار الييييدائ
عال ضييييت بع لجييييم البييييياء عا ع ييييار ععييييعد اليييييا حجن الييييث دجييييارا ع ييي جن الحجييييا الحي يييير ال رج ييييم
عال ذبل اآل ن ال دار لا جع أبياء ةعبيا.
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عن حا
اليائ عبدال ادو ال عداعو :عا يم 2020
رد ان عايفصاله أاضل ن خ ار ال حااظات

م ع

بغييييداد الجييييع  /أ ييييد عضييييع اللايييييم ال الجييييم اليجابجييييم عبييييد ال ييييادو ال ييييعداعو الجييييع الا ايييياء أن
ال عا ييييييم العا يييييم لل ييييييم ال ذبليييييم  2020ييي ي عن حا ييي ي م يييييع رد ييييي ان اج يييييا حيييييد عييييين
"خ ييييائر" ج ييييبب ا ا رلييييج لل حااظييييات ال ي اييييم اييييت الييييب د .عرييييال عبييييد ال ييييادو ال ييييعداعو خيي ي ل
بريييييا ج "عا ييييم يظيييير جذد ييييه اليييي و الييييد عر يبجييييل اا يييي علييييث ريييييا "دالييييم" ع ابع ييييه (بغييييداد
الجييييع ) ن "ح ع ييييم رد يييي ان الحالجييييم ال خ ليييي عيييين ال ييييابذم ع يييي رر الليييي عالييييدعران ييييع
الح ع يييييم ال ر جيييييم ع حييييياعل رجييييير عا ييييييم  2019بدرجذيييييم ل عجيييييم ".عأضيييييا ال يييييعداعو أن
" عا ييييييم  2020ه ييي ي خ ل اييي ي رجا عييييين عا ييييييم  2019ع ييي ي عن الحيييييد الفاصيييييل يييييع ا رليييييج
علييين جعديييث لأرليييج أو بيييال ا لييي ل ييي ب يييلج حصيييص الح ع يييم اال حادجيييم ييين الييييفد عاييي ا
راد أعضييييياء اليييييل الييييييعا  ".ع يييييابع أن " ه ال يييييياد الايعبجييييي م ايييييت اليييييب د ايييييت ال ضيييييحجم
يييياعجم اييييت الحذييييع عالعاابييييات" ه
الخا يييير دائ ييييا عيد ييييم بيي ي ن ييييعن ا جييييع ال حااظييييات
ةيييجرا ليييث أن " ا اييياا ا رليييج ل يفصيييال يييج عن أاضيييل بفعيييل يييا ج يييببه ييين خ يييائر لل حااظيييات
ال ي ام".

اليائ

ال الدفجلت :يذد علث ا ا الخدع
العرا ع ال عجت

ا اةلت باحاات

ييييجلا الييييث
ع الييييم ال علع ييييم /بييييجن اليائييي عيييين جييييار الح ييييم ييييال الدفجلييييت الا ايييياء ان العييييرا
ال ا ييييع الييييدعلت الييييل اال يييين عاال يييي ال حييييد اييييت حييييال اةييييل ال فاعضييييات ييييع الااييييي
ال ييييعج ت بةيييي ن الحييييدعد ةييييددا علييييث ضييييرعر اال ييييراد بح يييي ايييي ا الذضييييجم.عرييييال الدفجلييييت ان
ييييل ال باحاييييات ال ييييت اييييرت ييييابجن العييييرا عال عجييييت لييي عجيييير ل ييييا الح ع ييييات ال حذييييم او اا جييييم
عليي ي ل يي ي ب ييييا حجيي ي ج عايي ي علييييث الح ع ييييم عع ار الخاراجييييم ا خييييا رييييرارات ةييييااعم عااب ييييه
ا اء الحدعد ع ال عجت”.
عاضييييا ان العييييرا اييييت حييييال ليي ي جيي ي ن يييين حييييل رضييييج ه ييييع ال عجييييت بييييالدر الدبلع ا ييييجم
عال باحاات ا يا ا ات دعلجم عا جم باال ان اللاعء الج ا لح الذضجم بجن الدراجن”.
عةييييدد الدفجلييييت علييييث ضييييرعر اال ييييراد اييييت ح يي ي ليي ي ال جيييياا االرلج جييييم ييييع ال عجييييت ييييعاء
ؤ ييييدا ه ان البرل ييييان عييييا علييييث ا خييييا عريييي بةيييي ن
داخلجييييا اع يييين خيييي ل ال ا ييييع الييييدعلت
رضجم العرا عال عجت عدع الح ع م علث ا خا ررار صائ ب ا الة ن .
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ال بت ج ع جر اليفد ب ار م ب بر ع لجم
اليائ جع
خرجبجم ات البيث ال ح جم اليفدجم بالعرا .
ال بييييت الا ايييياء ع جيييير

ييييرجبات يجييييع  /ا يي ي عضييييع لايييييم الي ااييييم البرل ايجييييم اليائيي ي جع يي ي
اليفد اا ر الغضبان ب ار م ب بر ع لجم خرجبجم ات البيث ال ح جم اليفدجم بالعرا .
ييييرجبات يجييييع ان ع ار اليييييفد عارييييد ييييع ةيييير ات
عرييييال ال بييييت خييي ل لذيييياء لفييي ابع ييييه
ااةييييلم عاا ييييد اييييت ع ييييع ال حااظييييات العرارجييييم اال يييير اليييي و جييييؤدو الييييث حييييدع ا بيييير ع لجييييم
خرجبجيييم ايييت العيييرا ”.ع يييابع  :ان اييييا عاريييدات ةيييبعام ييين ربيييل ع جييير الييييفد ايييا ر الغضيييبان
ييييب ييييد جرا ييييا للبيييييث
عصييييفذات ا يييياد بجيييير اييييت ع ار اليييييفد ذعداييييا ا ييييات عجيييييم
ال ح جم ال ابعم لع ار اليفد .

اليائ ااضل الف عو :يل الح ع م بةراء ال  400لصد
ال ا ات اال رائجلجم
ييييجل الح ع ييييم عبيييير اصييييله
ع الييييم ال علع ييييم /ا ييييد حييييال الفيي ي م الا ايييياء ان الييييل اليييييعا
ال ةييييييرجعت الادجييييييد بةييييييراء يظع ييييييم الييييييدااد الاييييييعو الرع ييييييجم ال  400لصييييييد ال ا ييييييات
اال رائجلجم ال رر ضد عارع الحةد الةعبت.
عرييييال اليائيي ي عيييين ال حييييال ااضييييل الفيي ي عو ان ا يي ي دا الحةييييد الةييييعبت اييييت يدذييييم البع ييييال
ال حدعدجييييم بييييجن العييييرا ع ييييعرجا يييين ربييييل الدجييييران اال ييييرائجلت ا يييير خدجيييير ع يييين غجيييير ال يييين
ال ييي عت علجييييه الا ييييا الييييث ان الح ع ييييم ل ييييم بييييالرد علييييث ال جييييان الصييييج عيت با جييييع الع ييييائل
عال بل للدااد عن جاد ه عا يه ن االخ را عاالي ا ”.
ييييجل الح ع ييييم عبيييير اصييييله االعل يييين ال يييييم ال ةييييرجعجم الاايجييييم
عاضييييا ان الييييل اليييييعا
علييييث ةييييراء يظع ييييم الييييدااد الاييييعو الرع ييييجم ال  400للحفيييياظ علييييث ارعع ال ذييييا لجن عح اجييييم
بجيييييا ان حييييال الفيييي م ييييجدع او رييييرارات صيييي
االاييييعاء العرارجييييم يييين ال عييييرض ال يي ي ر
ب صلحم حفظ ال جاد عردد االع داءات الص جعيجم .
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اليائ اةا ال

جل جدال ب عدجل اليظا الداخلت للبرل ان عجعدا
عد لع ل اللاان

ع الييييم ال علع ييييم /داليي ي رئييييجل لايييييم الي ااييييم اليجابجييييم اةييييا ال يي ي جل الا ايييياء رئا ييييم الييييل
اليييييعا ب عييييدجل اليظييييا الييييداخلت لل الييييل بجيييييا أن ال اجيييير يييين اللاييييان اليجابجييييم عدلييييم ب ييييب
اليظييييا الييييداخلت ب ييييب عضييييعه ةييييرد االغلبجييييم ال دلذييييم الي خييييا رئييييجل اللايييييم.عرييييال ال يي ي جل ن
رئا ييييم لاييييان ييييل يييين الي ااييييم عاال يييين عالييييدااد عال علييييج علج ييييا اةييي ال عاع ييييراض ب ييييب عييييد
حصيييييعل رؤ يييييائ ا عليييييث االغلبجيييييم ال دلذيييييم”.عأضيييييا أن ال ييييياد (  ) 74ييييين اليظيييييا اليييييداخلت
ل اليييل الييييعا حيييد عييين حصيييعل ال رةيييم لرئا يييم اللاييييم عليييث يصييي ائيييد عاحيييد ييين عيييدد
أعضييياء اللاييييم عاييي ا لييي ج حذييي داخيييل عيييدد ييين اللايييان اليجابجيييم”.عةيييدد ال ييي جل عليييث ضيييرعر
عييييدجل اليظييييا الييييداخلت خيي ي ل الفصييييل ال ةييييرجعت الذيييياد لج يييييث للاييييان عأعضيييياء الييييل اليييييعا
ار م دعرا الررابت .

اليائ

ا ال ع عو :ع جر الدااد علث رأل رائ م ال غججر
الع ارو ال ذبل

ال ييييع رجم يجييييع  /أ ييييدت اليائيي ي عيييين حييييال الفيي ي م يي ي ا ال ع ييييعو الا ايييياء ان ع جيييير الييييدااد
يايييياع الةيييي رو علييييث رأل رائ ييييم ال غججيييير الييييع ارو ةييييجر لييييث أن الةيييي رو رييييا ب حالييييم عييييدد
بجييير ييين الضيييباد اليييث اال ييير عاحاليييم ر ييي يييي اليييث ال ذاعيييد.عراليييت ال ع يييعو ايييت بجييييان ن
"ع جيييير الييييدااد يايييياع الةيييي رو علييييث رأل رائ ييييم ال غججيييير الييييع ارو الذيييياد ب ييييب عييييد فاء ييييه
ععيييييد ردر يييييه عليييييث ادار اليييييع ار بةييييي ل ييييييت عليييييجل لدجيييييه ال يييييؤا ت لبيييييياء ال ؤ يييييم
الع يييي رجم" ؤ ييييد أن "ايييييا يجييييم جايييياد ةخصييييجم يجييييم ات اخ صيييياص باال فييييا ييييع بذجييييم
ال ل ال جا جم".

اليائ عبدالخال الع اعو :عاةيدن أبلغت بغداد ب ن
عراء رص ذار الحةد الةعبت

رائجل ذ

بغييييداد الجييييع  /ةيييي عضييييع اييييت لايييييم اال يييين عالييييدااد اليجابجييييم ان عاةيييييدن ابلغييييت الح ع ييييم
العرارجييييم بيييي ن ا ييييرائجل ه عردييييم بعييييد غييييارات ا يييي دات ذييييارا للحةييييد للةييييعبت .عرييييال عضييييع
اللايييييم اليائيي ي عبييييد الخييييال العيي ي اعو اييييت صييييرجم صييييحفت ن اللاييييان الح ع جييييم بةيي ي ن ال حذجيي ي
اييييت أ ييييبا االيفاييييارات اييييت أ ييييدال ( خييييا ن ع عارييييع) الحةييييد الةييييعبت أي ييييت أع ال ييييا “.عأضييييا
أن اللاييييييم عصيييييلت ليييييث أن عيييييدد الضيييييربات بلييي ي  12ضيييييربم ع بيييييجن أي يييييا اييييياءت بديييييائرات
ييييجر  “.عأعضييييم أن الااييي ي اد رج ييييت ال ييييؤعل عيييين ح اجييييم ع راربييييم اداييييعاء العرارجييييم أبليي ي
الاايييي ي العراريييييت بييي ي ن الضيييييربات عا يييييت ييييين ديييييائرات يييييرائجلجم يييييجر  “.علفيييييت أن بعيييييض
الضييييربات ييي ا عييي ن علجييييه عالييييبعض اآلخيييير يي ي ال ييي علج ييييا “.عليي ي عذيي ي ال ييييلدات العرارجييييم
عال اد رج جم عال ا رائجلجم حعل ا را الع اعو.
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اليائ رصت الةب ت :االخفا الح ع ت ال جعيت ااةال اع ح
الاذم عن الح ع م
ال ييييع رجم يجييييع  /اع بيييير اليائيي ي عيييين حييييال البييييياء رصييييت عبييييال الةييييب ت الا ايييياء ان الفصييييل
يييييج عن "ا اييييير يةيييييادا" ييييين الفصيييييلجن ال ةيييييرجعجن
ال ةيييييرجعت ال ذبيييييل لع يييييل اليييييل الييييييعا
ال ابذجن اج ا اةار الث ان االخفا بع ل الح ع م ال جعيت ااةال ا اع ح الاذم عي ا.
عرييييال الةييييب ت ن "ايييييا اخفارييييا لييييد بعييييض الييييع ارات عخاصييييم الييييع ارات الخد جييييم يااجيييي
عييين الح ع يييم بر يييا لييي ل ييي ايييت العدجيييد ييين اذيييرات ال ي يييا الح يييع ت" بجييييا ان "ال عا ييييم
لييي ج بذيييث ي يييا اال ا ايييم اةييي ر ع يييا ال ح يييث اللحظيييم ايالييي ل يييؤ بجييير ايييت ايايييا العيييدد اال بييير
ييين ال ةيييارجع ال يييت عضيييعت اج يييا علييي جييي ل ل ال يييعادن او ةيييتء ي يييا رغييي حاييي ال بيييال ال بجييير
ال و ض ي ه ات ابعاب ا".
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رئجل الا عرجم جع و و با ة اد عدد ن عار ا ا الح جن
عج ابع ع الا ات ال ؤعلم
ع الييييم االيبيييياء العرارجييييم /عبويييير رئييييجل الا عرجييييم الييييد عر بييييرا صييييالم عيييين ع ائييييه الع جيييي
ع عا ييييا ه ليي ي عو ةيي ي داء عارحييييث جييييار ا ييييا الح ييييجن(د) اييييت ييييرب ء اييييراء حيييياالت ال ييييدااع
.
عاالخ يا ال ت حدات ات ال دجيم عدعا لث االا ا برعاجم ع اعد عائ
عبح يي ي بجييييان ال يي ي ا ع ييييت لرئا ييييم الا عرجييييم أ ييييد الييييرئجل خيي ي ل ا صييييال اييييا فت الجييييع
الا ايييياء ييييع حييييااظ ييييرب ء يصييييج الخدييييابت ذييييدجرا ع ا جيييييه لا ييييعد أا ييي الح ع ييييم ال حلجييييم
اد يجم عال عاديجن ات غاام ال صابجن.
عادا
عدعييييا رئييييجل الا عرجييييم ال ييييلدات اد يجييييم عالصييييحجم عالا ييييات ال ييييؤعلم لييييث ضيييياعفم الجذظييييم
عربيي يا ه عيييين ح يييييه ال ةيي ي اد عاييييرع
عا يي ي يفار الا ييييعد للحييييؤعل دعن ييييرار عرييييعد ا يي ي ا أحييييدا
العةرات ن ال عاديجن.
عا ييي ع اليييرئجل ييين ال حيييااظ ليييث ةيييرع فصيييل حيييعل ب يييات الحييياد ادليييج عظرعايييه ا ييييا ه
دعر ادا يييي الح ع جييييم عالذييييعات اد يجييييم ايييي ت ييييرب ء داعجييييا ه لييييث ال جييييد يييين الع ييييل ل ييييعاجر
أاضل الخد ات.
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عبد ال دو جعاه ن رب ء ب خا ا اراءات ال م ل يع رار
حاد ال دااع ع جن اي جابجم دخعل ال ائرجن عخرعا
ع الييييم االيبيييياء العرارجييييم /عاصييييل رئييييجل الييييل الييييع راء عييييادل عبدال ييييدو خيييي ل جار ييييه الييييث
حااظيييييم يييييرب ء ال ذد يييييم ابعيييييم ارجيييييات حييييياد ال يييييدااع اايييييياء جيييييار العاةييييير ييييين حييييير
الحيييييرا عالعريييييع عييييين رييييير عليييييث ا ايييييراءات اللعا يييي جم عال يظج جيييييم عالدبجيييييم يييييعاء اايييييياء
الحيييياد اع ل عالاييييم اييييارا عا د ئيييييان علييييث يييي م الخدييييد عا اييييراءات ال بعييييم ل يظييييج حر ييييم
ال ائرجن ع ال ؤعلجن اال يججن عالح ع م ال حلجم.
ععاييييه عبييييد ال ييييدو بح يييي بجييييان لذ ييييه"عاد" ب خييييا ا اييييراءات االح جادجييييم ال ييييم ل يييييع
رارايييييا ع ييي ي جن اي يييييجابجم دخيييييعل عخيييييرع ال ائيييييرجن اليييييث اايييييي عرعايييييه عليييييث ا ايييييراءات
الفعرجييييم ال ييييت ا خيييي ا الفيييير الصييييحجم عالا ييييات ال عيجييييم اييييت اغااييييم ال صييييابجن عيذل يييي الييييث
ال ةفجات عحضعر ال ؤعلجن ال عيججن ات عرع الحد للذجا بعاابا .
ع فذييييييد رئييييييجل الييييييع راء اييييييعر عصييييييعله ال حااظييييييم ال صييييييابجن اييييييت الحيييييياد الرارييييييدجن اييييييت
يجييييا ل يي ي الةييييفاء العااييييل عأعيييير عيييين ح يييييه
ال ةييييفجات عاد يي ي ن علييييث عضييييع الصييييحت
عأل ييييه ل ييييا عرض لييييه ال ائييييرعن ي جايييي م ال ييييدااع اييييددا العيييي اء لا جييييع العييييرارججن ب يييي ا الحيييياد
ادلج عخصعصا عو الضحاجا ال جن اذدعا ابياءا عا جحجعن ر عاةعراء .
ع ييي خييي ل ال جيييار ال ةييياعر يييع الةيييجال عبيييد ال يييدو ال رب ئيييت بةييي ن الخديييعات العااييي ال عا يييل
ع ا ل عالام اام الةؤعن ال علذم ب ا اال ر.
عر اايييي رئييييجل الييييل الييييع راء اييييت اعل يييييه ال فذدجييييم اييييت حااظييييم ييييرب ء ع جييييرا الداخلجيييييم
عالصييييحم ع حييييااظ ييييرب ء عرئييييجل الييييل ال حااظييييم عرائييييد ع لجييييات الفييييرات االع ييييد ععييييدد يييين
ال ؤعلجن .
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ع جر الخاراجم :العرا ال جؤجد ال ةارجع عال خددات ال ت ؤدو
لراع حالم ال ع ر بال يدذم
ال ييييع رجم يجييييع  /ا ييييد ع جيييير الخاراجييييم ح ييييد الح ييييج الا ايييياء ان العييييرا ال جؤجييييد ال ةييييارجع
عال خدديييييات ال يييييت يييييؤدو لرايييييع حاليييييم ال يييييع ر بال يدذيييييم ةيييييددا عليييييث أا جيييييم جاييييياد الحليييييعل
لأل ييييات ال ييييت عييييرض ل ييييا ال يدذييييم العربجييييم.عرالييييت الييييع ار اييييت بجييييان ن "ع جيييير الخاراجييييم
ح يييد علييي ت الح يييج الذيييث ل يييم االا ييياع خييي ل اا ييياد الال يييم ادعليييث لل اليييل اليييع ارو بدعر يييه
ع ع راء الخاراجم".
 152العادجم علث
عاضيييياات الييييع ار أن " ل ييييم الييييع جر اةيييي لت ال ديييير لييييث يييي ادات ادعضيييياد اييييت ال يدذييييم
العربجييييم ع ي ييييا حيي ي العييييرا الييييدعل العربجييييم عا رلج جييييم عال ا ييييع الييييدعلت علييييث دعيي ي الح ع ييييم
ال عدايجم الادجد ل حذج اال ذرار عالحفاظ علث عحد ال عدان".

ررارا عرارجها بةان
الل اا عم الدعل العربجم جع د
ه
ا ع داءات ا رائجلجم بالدائرات ال جر
بغييييداد الجييييع  /ا ه عليييييت ع ار الخاراجييييم الا ايييياء اع يييياد الييييل الاا عييييم العربجييييم باالا يييياد
ررارا ه عرارجا جدجن اع داءات رائجل علث بعض الدعل العربجم بالدائرات ال جر .
ن " الييييل الاا عييييم العربجييييم اييييت الييييدعر 152
عرييييال ال حييييد با يييي الييييع ار أح ييييد الصييييحا
العادجيييييم عليييييث ه ال ييي ي ع اليييييع ارو جع يييييد با ا ييييياد ريييييرارا ه عرارجيييييا جيييييدجن اع يييييداءات ال جيييييان
الصيييي جعيت بالديييييائرات ال يييييجر عليييييث بعيييييض اليييييدعل العربجيييييم ".عأضيييييا الصيييييحا أن "الذيييييرار
جيييييدع ا جيييييع خدعا يييييا (اليييييدعل العربجيييييم ال ع يييييد علج يييييا) عااراءا يييييا للحفييييياظ عليييييث يييييجاد ا
العديجيييم عجدلييي ييين العضيييع العربيييت ايييت اليييل اد ييين عال ا ععيييم العربجيييم ايييت اال ييي ال حيييد
ال حيييير لييييدع ع يفجيييي الذييييرار ".ع عرضيييي ت دعل ييييعرجا علبيييييان ييييؤخرا لييييث اع ييييداءات ييييرائجلجم
ييييرر عبييييير دييييائرات يييييجر ا يييي دات ذيييييار ابعييييم للايييييجش ال ييييعرو عحيييي هللا اللبييييييايت.
عاييييت العييييرا ا يي ي دات دييييائرات ا علييييم رييييال الحةييييد الةييييعبت ي ييييا ا ييييرائجلم ذييييار ع خييييا ن
فررييييم الةيي ي ر ال اضييييت أدت لييييث يفيي ي ع ديييياجر صييييعارجال
أ ييييلحم ابعييييم للحةييييد اييييت ييييياد
ععريييع صيييابات بةيييرجم ع خرايييا ا ييي د عاليييم ج ييي ذل ا الذائيييد ال جيييدايت ايييت الحةيييد "أبيييع عليييت
ييييرائجل
الييييدبت" ييييا أ ييييفر عيييين ذ لييييه دعن أن جصييييدر جييييد يييين الح ع ييييم العرارجييييم بعرييييع
خل ل ال ا ات.
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البار ايت لع جر ال خدجد :لدجيا حظات بة ن ال عداد ال ايت
جج ه
عج عجن عد
ال يييييع رجم يجيييييع  /أ يييييد رئيييييجل ح ع يييييم رليييييج رد ييي ي ان يييييرعر البيييييار ايت الا اييييياء ليييييع جر
ال خدييييجد يييييعرو صييييباع الييييدلج ت أن ا رلييييج لدجييييه حظييييات بةيييي ن ال عييييداد ال يييي ايت اج ييييا أةييييار
جج ييييه.ع ييييرت ح ع ييييم ا رلييييج اييييت بجييييان ان "رئييييجل ح ع ييييم ا رلييييج
لييييث ضييييرعر عييييد
ا ييي ي ذبل الجيييييع ع جييييير ال خديييييجد العراريييييت ييييييعرو صيييييباع اليييييدلج ت عبحييي ي عيييييه ا ليييييم ييييين
ال لفييييات ".عأعضييييم البجييييان أن "الاييييايبجن دررييييا اييييت االا يييياد الييييث ال عييييداد ال يييي ايت ال ييييع
يييييم
ايييييراؤا عيييييا ".2020عأعضيييييم البيييييار ايت خييي ي ل اللذييييياء أن "ال عيييييداد ال ييي ي ايت خديييييع
لا يييييع ال علع يييييات عالبجاييييييات عايييييع ع يييييجلم ييييياعد ايييييدا ه ايييييت ال خديييييجد ال أن ح ع يييييم رليييييج
عرد يييي ان لييييدج ا حظييييات ال بييييد يييين راعا ييييا اء لجييييم ارائييييه".عأعيييير رئييييجل ح ع ييييم
جا ييييجم ضييييد أو يييين
رلييييج عرد يييي ان عيييين "أ لييييه بيييي ن ال جن يييي خد ال عييييداد ال يييي ايت داييييدا
ال عيات".

حااظم رب ء ال ذد م علن الحداد الر

ت ا ام أجا

ع الييييم االيبيييياء العرارجييييم /اعليييييت الح ع ييييم ال حلجييييم اييييت حااظييييم ييييرب ء ال ذد ييييم الحييييداد الر يي ي ت
ل ييييييد  3اجييييييا علييييييث ارعاع ةييييي داء عاةييييييعراء عار ا ييييييا الح ييييييجن (علجييييييه ال ييييي ) الييييي جن
أ ةيي ي دعا الجييييع أاييييياء ر ضييييه دييييعجرجج.ع يييير بجييييان للح ع ييييم ال حلجييييم ان "اعيي ي ن الحييييداد ايييياء
"بييييياء عليييييث الدليييي ال ذيييييد يييين حيييييااظ يييييرب ء ال ذد يييييم يصييييج الخديييييابت عرئيييييجل اليييييل
ال حااظم علت ال ال ت ع عااذم دعلم رئجل الل الع راء عادل عبدال دو".
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الع بم الح جيجم يفت حصعل أو خ

ات ال ردا اع با الرااء

ع اليييييم االيبييييياء العرارجيييييم /يفيييييت الع بيييييم الح يييييجيجم حصيييييعل أو خ ييييي ايييييت ال يييييردا اع بيييييا
الرايييياء .عرييييال ال حييييد الر يييي ت با يييي الع بييييم الح ييييجيجم ال ذد ييييم ااضييييل الةييييا ت ل را ييييليا :ان
" احييييد اييييت بييييا الرايييياء بالصييييحن الح ييييجيت ال د يييير اييييع ب ييييب ال ييييدااع علييييجل اي جييييار اع
ا اةجع ات بعض ع ائل ال عاصل االا اعت عع ائل ا ع ".
بال ردا
خ
ةييييفث ال ييييفجر عال ةييييفث الح ييييجيت عادلييييع
عأ ييييد الةييييا ت ايييييه " يييي يذييييل ال صييييابجن لييييث
ضباد الدااد ال ديت علث عرع الحادام عرد عا ال ذارجر ال فصلم بة ن حادام ال دااع".

ال الل ادعلث :اجااد بدجل عن عبد ال دو
جدخل العرا بيف ظل

حجل عا ذاده

ع اليييييم ال علع يييييم /حيييي ر ال اليييييل ادعليييييث ا يييي ت الا اييييياء ييييين أن ا يييييذاد ح ع يييييم رئيييييجل
اليييع راء عيييادل عبيييد ال يييدو يييجدخل العيييرا بيفييي ظلييي ع بيييرا اييييه ييين ال ييي حجل اجاييياد بيييدجل
ي ييي
عييين عبيييد ال يييدو.ريييال الذجيييادو بيييال الل ايييت صيييرجم اعرد يييه صيييحجفم العربيييت الادجيييد
ذ يعييييعن بيييي نو عيييي ادل عبييييد ال ييييدو عح ع ييييه ييييع ج لييييعن ال يييييعات ادربييييع يييين دعن أو
ييييح للاذييييم عايييي ا الذياعييييم اييييت ب ييييب ال ججييييد ال جا ييييت ال بجيييير اليييي و حظييييث بييييه الح ع ييييم
الحالجييييم خصعصييييا ه دع ييييا يييين ربييييل حييييال البييييياء اليييي و جضيييي و رييييع ةييييجعجم ع يييييجم بجيييير
عايييييا دعييي رييييعو ييي ل يييين الذييييع ال رد ييي ايجم”.عأعضييييم الح يييييت أنو ايييييا بعييييض ا ياييييا ات
لعبيييد ال يييدو ع ابجي يييه الع ارجيييم عليييث اليييرغ ييين العريييت الضيييج ييين ع ييير الح ع يييم خصعصيييا ه
ييييم اج ييييا ا لييييت بعييييد ا ايجييييم أةيي ي ر اييييت حييييجن أنو ع ار ال ربجييييم لغاجييييم اآلن
أنو أربييييع ع ارات
ب ع جر .
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ال الل العربت ات ر ع جرد علث بجان داخلجم رد ان
بة ن ال غجبجن العر ات ا رلج
بغييييداد الجييييع  /أبييييد ال الييييل العربييييت اييييت ر ييييع الجييييع الا ايييياء خعاييييه علييييث صييييجر " ال
ال غججبييييجن العيييير " اييييت يييياعن رلييييج رد يي ي ان بعييييد ي ييييار ع ار الداخلجييييم اييييت ا رلييييج لعاييييعدا
ايييييا "رغييي ييييعار أدلييييم رادعييييم" بةييي ي اج ييييا دالييي الرئا ييييات الييييا عرئا ييييم ا ييييا االدعيييياء
العا عاد ال حد لل دخل ع" دار ا ا ال ارام ا ي ايجم.
ع ييييير بجيييييان اصيييييدرا ال يييي ال جا يييييت لل اليييييل العربيييييت ان" ع ار داخلجيييييم رد يييي ان عضيييييعت
يف ييي ا خييي ل عرف ييييا االخجيييير بييييدائر اال ييييا ال باةيييير حييييعل صييييجر أعييييداد بجيييير يييين ال خ دفييييجن
عاضيييييا ايييييييا" يح يييييل ع ار الداخلجيييييم ايييييت رد ييييي ان
عال غجبيييييجن ايييييت ييييياعن االرليييييج ".
ال ييييؤعلجم ال ا لييييم عيييين ارعاع االبرجيييياء يييين ال ع ذلييييجن اييييت ال يييياعن ععلييييث رئييييجل الا عرجييييم
عرئييييجل الييييع راء عرئييييجل الييييل الذضيييياء االعلييييث عاد يي ي ال حييييد ال ييييدخل الفييييعرو ل ييييدار ايي ي ا
ال ارام ا ي ايجم ".
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رائد ع لجات الفرات ادع د جعلن يااع الخدم اد يجم ل جار العاةر
ن حر الحرا
ع الييييم االيبيييياء العرارجييييم /اعليييين رائييييد ع لجييييات الفييييرات ادع ييييد رييييجل ال ح ييييداعو الا ايييياء يايييياع
الخدييييم اد يجييييم الخاصييييم ب جييييار العاةيييير يييين حيييير الحييييرا .عرييييال ال ح ييييداعو "" :بليييي عييييدد
ال ائييييرجن اليي ي جن عااييييدعا الييييث ييييرب ء ال ذد ييييم اربعييييم جييييجن" عا يي يا ه ةيي ي را لا جييييع ال ائييييرجن
عالذعات اد يجم ل عاعي ات ايااع ال جار .

يعجات ال ر بات عااا ات ال ع
ال رعر دعع الث ا
عارع ا اب داء ن جع غد االربعاء

ن

ع الييييم االيبيييياء العرارجييييم /دعييييت دجرجييييم ال ييييرعر ال ييييعاديجن يييين ليي ي ج يي ي ل عا يييييعجات ال ر بييييات
ا اب يييييداء ييييين جيييييع غيييييد
عاايييييا ات ال يييييع اليييييث رااعيييييم ال عاريييييع ال خصصيييييم لييي ي ل ال ييي ي
االربعيييياء.عرييييال ييييدجر الع رييييات عاالعيي ي اييييت ال دجرجييييم الع جييييد ع ييييار علجييييد" :يع يي ي ر عيييين ال يي ي خجر
ال و حصل خ ل االجا الا ام ال اضجم".
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ابع رغج

جة

عن ال جدر علث  570ح ا ا يا فا ع 25عبع
ات االيبار

ال ييييع رجم يجييييع  /ةييي الخبجيييير اال يييييت ااضييييل ابييييع رغجييي الا ايييياء ال ييييجدر علييييث  570ح ا ييييا
ؤ ييييد أن الع لجييييم يفيي ي ا خلجييييم
يا ييييفا ع 25عبييييع اييييت أضييييخ اياييييا ا ييي خبارو ب ييي رجال العييييرا
الصييييذعر عبال عيييياعن ييييع رجيييياد ع لجييييات االيبييييار.عرييييال ابييييع رغجيي ي اييييت بجييييان يييييه "اييييت أضييييخ
اياييييا ا يي ي خبارو ب يي ي رجال العييييرا خلجييييم الصييييذعر عبال عيييياعن ييييع رجيييياد ع لجييييات االيبييييار يي ي ن
ن ال جدر ع فاجر  570ح ا ا يا فا ع 25عبع ضاد للدرعد ".
عأضيييا أييييه " ييي ال يييجدر عليييث  55ر اييييم جدعجيييم صييييجع حليييت ع 14ل ييير ييين ييياد  c4ع يييعاد
 14ل يييييير  "c4ةييييييجرا الييييييث أن "اييييي ا ادح ييييييم ايييييييت جئييييييم لغييييييرض ع جع ييييييا راييييييابججن
عاي حارججن".

- 19 -

العدد -154 :االربعاء 2019-9-11

ال رباء :ص ع ع حدج الةب م ال ربائجم جح ا الث  30لجار
دعالر
ال يييييع رجم يجيييييع  /اعلييييييت ع ار ال ربييييياء الا اييييياء ان صييييي ع ع حيييييدج الةيييييب م ال ربائجيييييم
جح يييييا اليييييث  30لجيييييار دعالر.عيذليييييت رعج ييييير عييييين ع جييييير ال ربييييياء ليييييؤو الخدجييي ي رعليييييه ن
" ص ع ع حدج ةب م ال رباء ات الب د جح ا ال ا ارات ال ذل عن  30لجار دعالر ".
عال جيي ي ال العييييرا جعييييايت يييين يذييييص اييييت ال ربيييياء بعييييد  16عا ييييا يييين دخييييعل الذييييعات اال جر جييييم
الث العرا ات عا .2003
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الدجعان ال ل ت بال ععدجم جرد علث ي يجااع "عض غعر ادردن
رائجل"
 / CNNرد الييييدجعان ال ل ييييت اييييت ال ييييععدجم اايييير ادربعيييياء علييييث عيييي ن رئييييجل الييييع راء
ا يييييرائجلت بيجيييييا جن ي يجيييييااع يجيييييم ضييي ي يدذيييييم غيييييعر ادردن ليييييث يييييرائجل ايييييت حيييييال ايييييا
باالي خابات ال ذبلم علث حد عبجرا.
عرييييال الييييدجعان ال ل ييييت ال ييييععدو " :ييييدعع ال ل ييييم العربجييييم ال ييييععدجم لييييث عذييييد اا يييياد دييييار
ل يظ ييييم ال عيييياعن ا يي ي ت علييييث يي ي ع ع راء الخاراجييييم لبحيييي ايييي ا ال عضييييعد ععضييييع خدييييم
حيييير عاالييييم ع ييييا ذ ضييييجه يييين رااعييييم ال عارييي ايييياا ييييرائجل ب ييييد عاا ييييم ايي ي ا ا عيي ي ن
عال صييييدو لييييه عا خييييا ييييا جليي ي يييين اييييراءات".عايييياء اييييت البجييييان اليي ي و يةيييير ه ع الييييم اديبيييياء
ال ييييععدجم الر ييي جم " :ؤ ييييد ال ل ييييم أن اييي ا ا عييي ن جع بيييير صييييعجدها بييييال الخدييييعر بحييي الةييييع
الفل ييييدجيت عج اييييل اي ا ييييا ه صييييارخا ه ل جاييييا اد يييي ال حييييد ع بيييياد الذييييايعن الييييدعلت عادعييييرا
الدعلييييم ع بيييير أن يييين ةيييي ن ايييي ا ا عيييي ن ذييييعجض عراييييض دو ا ييييعد ييييعث حيييي ل يييي
عييييادل عدائيييي ال يييي بييييدعن عييييعد ادراضييييت الفل ييييدجيجم ال ح لييييم ع ييييع الةييييع الفل ييييدجيت
بحذعره غجر يذعصم"..
عأضييييا البجييييان " :حيييياعالت ييييرائجل اييييرض جا ييييم اد يييير العارييييع ليييين د ييييل الحذييييع الااب ييييم
عال صييييايم للةييييع الفل ييييدجيت ع دليييي ال ل ييييم يييين ااييييم الييييدعل عال يظ ييييات عال جئييييات الدعلجييييم
دايييييم عراييييض ايييي ا ا عيييي ن عاع بييييار أو اييييراء ج ييييفر عيييييه بيييياد عال ج ر يييي علجييييه أو اييييار
رايعيجم ل حذع الةع الفل دجيت ال ارجخجم عالااب م".
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را دج أردعغان :ال ي دجع ا ذبال عام ادجد
ال عرججن

ن ال ائجن

ييييي دجع عاا يييييم ال عايييييم

 /BBCريييييال اليييييرئجل ال ر يييييت راييييي دجييييي أردعغيييييان ن بييييي دا ال
الادجد ن ال اارجن الذاد جن ن ة الت عرجا.
عأضييييا أن ر جييييا عالعالجييييات ال حييييد بحااييييم لييييث يةيييياء " يدذييييم يييييم" اييييت ةييي ال ييييعرجا اييييت
أ ييييرد عرييييت يييين.عرييييد ا فييي أعضيييياء حلييي ةييي ال اددل ييييت (يييييا ع) علييييث يةيييياء يدذييييم يييييم
ةيييي الت ييييعرجا علييييث حييييدعد ر جييييا الايعبجييييم ع خيييي ء ال يدذييييم يييين ال ذييييا لجن ال ييييعرججن اييييت
عحييييدات ح اجييييم الةييييع ال ييييردو.عبييييدأت الذييييعات ال ر جييييم عاد رج جييييم ادحييييد أعل دعرجييييات ع يي ي رجم
برجيييم ةييي ر م ل ييييا اييييت ال يدذييييم.ل يييين ع جييير الخاراجييييم ال ر ييييت علييييعد ةيييياعجش أعغلييييع رييييال ن
ا ييييعد العالجييييات ال حييييد يةيييياء ال يدذييييم العا لييييم ح ييييث اآلن اييييرد "ةيييي لجم" عا يييي عاةيييييدن
ب حاعلييييم " يييي العرييييت".عرييييال للصييييحفججن" :صييييحجم بييييدأت بعييييض الييييدعرجات ال ةيييي ر م ل يييين
الخدعات ال ت ا خ ت ة لجم اذد".
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بع بجع :را

رد جا ع ع رعحايت ات اد
بذم

ال حد دعن ةرعد

رعج يييير  /رييييال ع جيييير الخاراجييييم اد رج ييييت اجيي ي بع بجييييع جييييع الا ايييياء ن الييييرئجل دعيالييييد را يي ي
رييييد جا ييييع دعن ةييييرعد ييييبذم ييييع الييييرئجل ا جرايييييت ح يييين رعحييييايت خيييي ل اا يييياد اد يييي
ال حييييد ال ذبييييل.عأدلييييث بع بجييييع ب يييي ا ال صييييرجحات خيييي ل ييييؤ ر صييييحفت ل ةيييي اليذييييا عيييين
يي ي د ا اعييييات ي ييييا الحييييرل الاييييعرو ا جرايييييت.ععيييييد ا ييييئل بع بجييييع عيييين
عذعبييييات ادجييييد
ايجيييم عذيييد لذييياء ايييت الا عجيييم العا يييم لأل ي ي ال حيييد اي ي ا الةييي ر يييرر علجذيييات أدليييث ب يييا را ييي
جييييع االايييييجن رييييائ اييييع يييي عد للذيييياء دعن ةييييرعد ييييبذم“.ع ييييارل دار را يييي ييييا صييييفه
بح لييييم الضييييغعد الذصييييع للحييييد يييين اديةييييدم ا جرايجييييم الرا جييييم لييييث دييييعجر أ ييييلحم يععجييييم
ةييييار لرعحييييايت علييييث ييييعج ر
يييين خييي ل اييييراءات دبلع ا ييييجم عار صييييادجم اييييل العذعبييييات.ع ييي
جيييييع الا اييييياء ن راليييييم را يييي ال فاائيييييم ل ةيييييارا لأل ييييين الذيييييع ت ايييييعن بعل يييييعن عضيييييم أن
ا را جاجم الضغد ل فلم.
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