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بيان(.ص(..) 5موقع مجلس النواب)
النائببببب ااببببعد المحكببببدع :الى ببببيا يببببد و تلببببل اجممببببا اببببحيع ل م ببببا
حئيس الوزحاء(.ص(.) 6و ال المعلوم )
بببببد المهببببدع ويمىببببد
النائببببب ببببباس ليببببوع يولببببا ى ي بب ب ككالنوايبببباكك با بببباد م ليبببب
ن ككظحو واقعي ‘‘(.ص(..) 6بغداد اليوا)
النائبببب ب ببببباس ويببببد :جلابببب الابببببن امكببببهد تدحاي قببببانون ا داح الماليبببب البببببدي ببببن
الموازن (.ص(..) 7و ال المعلوم )
النائبببب مىمبببد بببحيا :ال مببب الاياابببي ببببدبن ممجبببانس لىابببا من بببب حئااببب البببوزحاء بعببببد
قحاح طحد األمحي ان(.ص(..) 7و ال المعلوم )
النائببببب ىاببببين الع بببباب  :ا بببباد طببببح ى ومبببب ببببب د المهببببدع نيم ببببن ال بببببو ببببب (.ص8
)(..الاومحي نيوز)
باببببببب الغببببباء انم اقيبببب  ..النائبببببب تي بببب العياببببباوع يموقبببببع مىح ببببا لمكبببب ي بقببببباليا تبببب
المىاتظان الغحبي (.ص (..)8بغداد اليوا)
لببببل ماببببمي
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•
•
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ببببببالا :العحاقيببببببون مممابببب ب ون بوىببببببد ب دسببببببا ويحتلببببببون بن ممىببببببو الببببببل ابببببباى
لل حا ان(.ص(..) 9الاومحي نيوز)
م مببببب بببببد المهببببدع يطلببببب مببببن الببببوزاحان والمىاتظببببان كببببوتان البنببببل المىميببب دحاجهببببا
بانم ا ال ين (.ص(..) 9و ال اننباء العحاقي )
ملبببأل األحدن يبىببب مببببع ببببد المهببببدع تبعبببباد خطببببح الىبببحب ببببن المنط ببب (.ص (..)10و الببب
المعلوم )
بببببد المهببببدع يي ببببد للابب ب يحين األلمببببان وال حنابب ب لببببحوح المعبببباون لى ببببظ بمببببن واببببياد
الدو (.ص(..) 11الاومحي نيوز)
الخاحجيببببب م ببببببدح بيانببببببا بكببببببسن ال بببب ب انيحانببببب ومي ببببببد :اببببببيما ااببببببمد اء ابببب ب يح
طهحان(.ص(..) 11الاومحي نيوز)
بيببببان لحئااببببان حداببببمان الببببا بعببببد اجممببببا طبببباح لمناقكبب ب ال بب ب ا يحانبببب (.ص12
) (..ين العحا نيوز)

•
• الىكد الكعب ي دح بيان "العهد والوتاء" للمهندس(.ص(..) 12بغداد اليوا )
• الىبببببزب ا ابببب م يبببببد و الى ومبببب تلبببببل قمبببب ملبببببا بببب حياببببباء دو المنط ببب ب (.ص13
)(..و ال المعلوم )
• مىبببببال ال بببببوص يبببببدين "ال بببببمن" الى بببببوم المم بببببحح ننمها بببببان الابببببياد العحاقيببب ب (.ص
(..)13الاومحي نيوز)
• الجبهببب المح مانيببب مببببد و الى ومببب الببببل م عيببب انليببببان الدبلوماايب بببب لمجنيببببب العببببحا اابببباح
ال حا انقليمب (.ص (..) 14ين العحا نيوز)
• ال بببببدح يبببببد و ال بببببائ العحاقيبببب لعبببببدا الببببببدء بالعمبببب العابببب حع و لبببب اتبببب م بببببحان
الىكد(.ص(..) 14الاومحي نيوز)
• الاببببعودي  :نعمبب ب لببببل تبعبببباد العببببحا ببببن منزل ببببان انقممببببا والىببببحب(.ص(..) 14و البب ب
اننباء العحاقي )
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ملي {الا ا الوا د} ت الطاحمي (.ص(..) 15ال حان نيوز)
• تنط
• ق ببببب مببببببدتع لمىح ببببببان دا ببببببص لببببببل الىببببببدود بببببببين ديببببببالل و بببب ب
(.)15بغداد اليوا )

الببببببدين(.ص

• ان مببببباح م ببببباد لبببببل م ببببباميا مدينببببب الىبانيبببببب الجديبببببد بابببببع  100الببببب
ا ني (.ص(..) 16الاومحي نيوز)
• الطيبببببحان المبببببدن من ببببب معليببببب كبببببح ان الطيبببببحان حى مهبببببا للعبببببحا (.ص(..) 16و الببببب
اننباء العحاقي )

وىبببببد
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• وزيببببح خاحجيبببب قطببببح :بجحينببببا ام ببببانن للمهدئبببب وخ بببب
))CNN(.
• الماماحع :موايع منط الىظح الجوع تو طحابلس(.ص(..) 17انسحاا)

الم ببببعيد تبببب المنط بببب (.ص17

• واكببببنطن لامببببا الممىببببد  :ماببببمعدون للببببدخو دون كببببحوط ماببببب
مع تيحان(.ص(..) 18انسحاا)
• وزيبببببح الخاحجيببببب البحيطبببببان  :ن بببببوا بمبببببا تببببب وابببببعنا للبببببدتا
المنط (.ص(..) 18ال بس)
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بيان
موقببببع مجلببببس النببببواب /د ببببا حئببببيس مجلببببس النببببواب مىمببببد الىلبوابب ب اليببببوا األحبعبببباء الى ومبب ب
العحاقيببب ب تلبببببل امخبببببام ا جبببببحاءان ال زمببب ب لى بببببظ الابببببياد العحاقيببب ب مبببببن اننمها بببببان الىا بببببل
وتبعاد الب د ن دائح ال حا .
وقببببا اببببيادم  :تبببب الوقببببن الببببمع نببببدين تيبببب اننمهبببباأل ا يحانبببب للاببببياد العحاقيبببب تجببببح اليببببوا
األحبعببببباء  8بببببانون الابببببان ن ني بببببد حتلبببببنا ال ببببباطع لمىاولببببب األطبببببحا المم ببببباح اابببببمخداا
الاببباى العحاقيببب تببب م ببب ي الىابببابان وتببب سبببما الظبببح الع بببيب نجبببدد د ومنبببا تلبببل الى ومببب
العحاقيبب ب بامخببببام ا جببببحاءان والمببببدابيح الايااببببي وال انونيبب ب واألمنيبببب ال زمبب ب ن ي ببببا مابب ب سببببم
ان مببببداءان والعمبب ب لببببل ى ببببظ الاببببياد العحاقيبب ب مببببن اننمها ببببان وتبعبببباد العببببحا ببببن ال ببببحا
الدائح وبن ن ي ون ااى للم يان وانقمما بو طحتا ت بع حا تقليم بو دول .
مبببا د بببا حئبببيس مجلبببس النبببواب جميبببع األطبببحا تلبببل لببببط البببن س ومغليبببب الى مببب وب بببد لبببل
بسميبب ب وىببببد الموقبب ب الببببوطن وملببببامن ال ببببوص وال عاليببببان الوطنيبب ب ن لمواجهبب ب المىببببديان وى ببببظ
اام حاح البلد وبمن وم الى ومجنيب كعبنا وي ن الىحوب.
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النائب ااعد المحكدع :الى يا يد و تلل اجمما احيع ل م ا
لل مامي حئيس الوزحاء
و الببب المعلومببب  /كبب ب ميبببباح الى مبب ب ع األحبعبببباء ع ببببن ابببب حئببببيس الميبببباح الاببببيد مبببباح الى ببببيا
ال مببب الايااببببي لع ببببد اجممببببا اببببحيع ل م ببببا لببببل ماببببمي حئببببيس الى ومبب ب ع مموقعببببا ان الماببببمي
اببببمما خبببب اليببببومين الم بلببببين وملببببأل لمابببباح انىببببدا تبببب المنط بببب والعببببحا ا بببببا اىببببوي
لوجبببببود ى ومببب ب املببب ب ال ببب ب ىي .وقبببببا لبببببو الميببببباح النائبببببب اابببببعد المحكبببببدعع ان الهيئببب ب
الايااببببي لميبببباح الى مبب ب اببببمع د اليببببوا اجمما ببببا مهمببببا بكببببان اببب ب حئببببيس الميبببباح الاببببيد مبببباح
الى ببببببيا ال مبببببب الايااببببببي لىلببببببوحسا اجممببببببا نخميبببببباح حئببببببيس ى ومبببببب و ابينبببببب وزاحيبببببب
جديببببد ”.وبلببببا المحكببببدع ان الىالبببب المبببب يمببببح بهببببا العببببحا والمنط بببب ومابببباح انىبببببدا
واىممبببببانن بوقبببببو ىبببببحب تببب ب المنط ببب ب تبببببان العبببببحا ا ببببببا اىبببببوي لوجبببببود ى ومببب ب املببب ب
ال بببب ىي ع مموقعببببا بببببسن ماببببمي حئببببيس الببببوزحاء و ابينمبببب الى وميبببب اببببمما خبببب اليببببومين
الم بلين .

النائب باس ليوع يولا ى ي ككالنواياكك با اد م لي
المهدع ويمىد ن ككظحو واقعي ‘‘

بد

بغببببداد اليببببوا /ب ببببد ببببباس ليببببوع النائببببب ببببن مىببببال اببببائحون المببببد وا مببببن قبببب ز ببببيا الميبببباح
ال ببببدحع م مببببدص ال ببببدح انحبعبببباء  8ببببانون الاببببان  2020ان الولببببع الىببببال الببببمع يمببببح ببببب
العببببحا بعببببد العببببدوان األمحي بببب اياببببح مبببب ن مكبببب ي الى ومبببب الجديببببد  .وقببببا النائببببب ببببن
ليببببوع ان "الولببببع الىببببال الببببمع يمببببح ببب ب العببببحا بعببببد العببببدوان األمحي بببب اببببو
المىببببال
ياببببح تبببب مكبببب ي الى ومبببب الجديبببببد مبببببن بجبببب الى ببببباظ لبببببل اببببياد العبببببحا " مبينبببببا بن
بببببىيا ".وبلبببببا ان "مبببببسخيح مكببب ب ي الى ومببببب
"الى ومببب ب الجديبببببد ابببببميدع دوحسبببببا بكببب ب
يعنبب ب مببببسخيح اقببببحاح الموازنبب ب وسببببما انمببببح يببببياح لببببل مبب ب الببببوزاحان ودوائببببح الدولبب ب " نتمببببا
تلببببل ان "انىببببدا المبب ب ى ببببلن اببببو مجعبب ب ال مبب ب الايااببببي ا اببببح واقعيبب ب تبب ب ابببببي اخميبببباح
بببببىيا خبببب المحىلببب ب الم بلببب ب  ".ومبببببابع النائبببببب
حئبببببيس وزحاء يابببببمطع تداح الى ومببب ب بكببب ب
ببباد بدالمهبببدع مبببن جديبببد مبببا
بببن مىبببال ابببائحون اننبببا "نبببحت ال ببب ا بببن ا ببباد م ليببب
ن يوجببببد س ببببما طببببح وحبع لببببدص ال ببببوص الايااببببي والى ومبب ب الىاليبب ب تكببببلن تبب ب جميببببع المهبببباا
الم او لن لها ون يم ن ا اد م لي ها"

النائب باس ويد :جلا الابن امكهد تدحاي قانون ا داح
المالي البدي ن الموازن
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لببببو لجنببب الخببببدمان النيابيببب ببببباس ويببببد األحبعبببباء ان جلاببب يببببوا
و الببب المعلومببب  /كببب
الاببببببن الم بببببب امكبببببهد ادحاي قبببببانون الخدمببببب المدنيببببب انمىبببببادع وانداح الماليببببب مبينبببببا بن
قانون ا داح المالي ناممحاح المىاتظان ب ح انموا لىين تمماا الموازن انمىادي .
وقببببا ويببببد تن جلابب ب يببببوا الابببببن مببببن الميمبب ب ان مكببببهد ادحاي الاببببل مببببن ال ببببوانين الخدمبب ب
المدني انمىادع ومعدي قانون ا داح المالي ”.
وبلببببا بن سنبببباأل مكبببباحيع قببببوانين خدميبب ب وبخببببحص ايااببببي اببببيما طحىهببببا لببببل جببببدو ب مببببا
مكببببيحا تلببببل بن سنبببباأل ىحا بب ب ا نيابيببببا
الجلاببببان ال ادمبب ب ننجازسببببا قببب ب الببببمساب لعطلبب ب مكببببحيعي
لم ديا مكحو قانون تخحاي جميع ال وان العا حي األجنبي من األحال العحاقي .

النائب مىمد حيا :ال م الايااي بدبن ممجانس لىاا من ب
حئاا الوزحاء بعد قحاح طحد األمحي ان
و الببب المعلومببب  /ب بببد النائبببب بببن مىبببال ال بببما مىمبببد بببحيا األحبعببباء بن ال مببب الاياابببي المببب
ببببومن لببببل قببببحاح طببببحد ال ببببوان األمحي يبببب مببببن الببببب د بببببدبن ممجببببانس لىاببببا من ببببب حئاابببب
الوزحاء.
وقببببا ببببحيا تن ال مبب ب الايااببببي بدح ببببن لببببحوح ىاببببا من ببببب حئاابب ب الببببوزحاء بكبببب اببببحيع
نتمببببا تلببببل تن ال مبب ب
بعببببد ان مببببداءان األمحي يبب ب األخيببببح لببببد قيببببادان ومواقببببع الىكببببد الكببببعب
الايااي بدبن ممجانس لىاا من ب حئاا الوزحاء بك احيع”.
بببببومن لبببببل قبببببحاح طبببببحد ال بببببوان األمحي يبببب مبببببن البببببب د
وبلبببببا بن ال مبببب الاياابببببي المبببب
مبينبببببا بن
ولببببعن ن ببببب ينيهببببا ىاببببا من ببببب حئاابببب الببببوزحاء ومببببحأل الخ تببببان الايااببببي
األياا ال ليل الم بل ايما اخمياح كخ ي وطني مى ظ اياد الب د .

النائب ىاين الع اب  :ا اد طح ى وم
ال بو ب
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الاببببومحي نيببببوز /ب ببببد النائببببب ببببن ملبببب الببببنهي الببببوطن ىاببببين الع بببباب انحبعبببباء بن ىببببدي
ببببن ام انيببب ا بببباد طببببح ى ومببب حئببببيس الببببوزحاء الماببببم ي بببباد بببببد المهببببدع للب بببباء
البببببع
لىببببين اجببببحاء اننمخابببببان الم بلبببب نيم ببببن ال بببببو ببببب .وقببببا الع بببباب تن "ى ومبببب بببباد بببببد
المهبببدع انبببن الاببببب تببب العديبببد مبببن المكبببا وانخ اقبببان المببب بببانل بمنهبببا البلبببد طيلببب ال مبببح
المبب ب مولببببن بهببببا مهامهببببا ولببببا م ببببن لببببل قببببدح ال ببببدح والماببببيولي تبب ب ملبيبب ب ممطلبببببان العببببحا
وىاجامبببب ونعم ببببد ان الىببببدي او مجببببحد الملمببببيا بمنىهببببا تح بببب اخببببحص ناببببممحاح العمبببب لىببببين
اجبببحاء اننمخاببببان الم بلببب سببب مغبببامح خطيبببح ام ببب بالبلبببد البببل تولبببل ا ببببح ممبببا نعيكببب اليبببوا
ونيم بببببن ال ببببببو بببب ب  ".وبلبببببا بن "الى مبببب م بببببو ببببببان انولبببببل بنبببببا الغببببباء انوامبببببح انداحيببب ب
والمعينببببان تببب المنا ببببب والببببدحجان الخا ببب المببب ا ببببدحمها الى ومبب ب الىاليببب لوجببببود العديببببد مببببن
الم ىظان ىولها بد المساب نب اء الى وم ل مح م بل ".

بابب الغاء انم اقي  ..النائب تي العيااوع يموقع مىح ا لمك ي
بقاليا ت المىاتظان الغحبي
لبببببو مىبببببال ال بببببوص العحاقيببب ب النائببب ب ب بببببن اننبببببباح تي ببب ب
بغبببببداد اليبببببوا  /ممابعببب ب كببب ب
العيابببباوع ببببن مىح ببببان اببببمبدب سببببم انيبببباا لمكبببب ي بقبببباليا تبببب المىاتظببببان الغحبيبببب لمخ يبببب
اللبببحح بببن ملبببأل المىاتظبببان ب عببب مبببدا يان الغببباء انم اقيببب انمنيببب ببببين بغبببداد وواكبببنطن .وقبببا
العيابببباوع تبببب م ابلبببب ممل ببببز "ن يوجببببد نببببص داببببموحع ي ببببو لمجلببببس النببببواب بنبببب ياببببمطيع
مخويبببب ى ومبببب م ببببحي األ مببببا لم ببببون ى ومبببب املبببب ال بببب ىي " مكببببيحا تلببببل بن "معببببدي
انم اقيبببب األمنيبببب مببببع واكببببنطن اببببيسخم وقمببببا طببببوي لىببببين مكبببب ي الى ومبببب الجديببببد لملببببم
".و بببببن مبببببدا يان الغببببباء انم اقيبببب م بببببح العياببببباوع بنبببب "تما زاد اللبببببغط
الى ومبببب بالمعبببببدي
ومسبببببن الى ومبب ب تلببببل ببعببببد مببببن ملببببأل اببببم ون الخابببباح بيببببح واببببنبدب بمىح ببببان والببببى مببببن
اآلن لمكبب ب ي اقبببباليا تبب ب مىاتظامنببببا الغحبيبب ب لم ليبب ب اللببببحح نهببببا تبب ب ىببببا لببببا ناببببمطع مخ يبب ب
ىجا األزم ن مىاتظان الب د جميعا"
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الا :العحاقيون ممما ون بوىد ب دسا ويحتلون بن ممىو الل
ااى لل حا ان
الابببببومحي نيبببببوز /ب بببببد حئبببببيس الجمهوحيببب ب ببببببحسا بببببالبا انحبعببببباء بن العبببببحاقيين ممماببب ب ون
بوىببببد ب دسببببا وابببب م بمنهببببا ويحتلببببون بن ممىببببو لابببباى لل ببببحا ان والمببببومح تيمببببا جببببدد
اببب ب يح انمىببببباد األوحوبببببب لبببببدص العبببببحا مببببباحمين سبببببو د بببببو دو انمىببببباد نابببببم حاح العبببببحا
واببب م بمنببب .وقالببببن الحئااببب تببب بيببببان تن " حئببببيس الجمهوحيبب ب بببببحسا ببببالا ااببببم ب اليببببوا
تبب ب بغببببداد ابب ب يح انمىبببباد األوحوببب ب لببببدص العببببحا مبببباحمين سببببو " مبينببببا بنبب ب "مببببا المس يببببد لببببل
ىمايبببب الاببببياد الوطنيبببب وى ببببظ امببببن العببببحا وااببببم حاح ومجنيببببب الببببب د والمنط بببب ال ببببحا ان
العابببب حي ".ون بببب البيببببان ببببن ببببالا قولبببب تن "العببببحاقيين مممابببب ون بوىببببد ب دسببببا وابببب م
بمنهبببببا ويحتلبببببون بن ممىبببببو تلبببببل اببببباى لل بببببحا ان والمبببببومح" مكبببببددا لبببببل "بسميبببب لببببببط
الن س ومغليب لغ الىواح والى م ت المعام مع األىدا الحاسن ".

م مب بد المهدع يطلب من الوزاحان والمىاتظان كوتان البنل
المىمي دحاجها بانم ا ال ين
و البببب اننببببباء العحاقيبببب  /بحابببب م مببببب حئببببيس الببببوزحاء اليببببوا األحبعبببباء مابببببا بكببببسن ممابعبببب
ا م ببببببا العحاقبببببب  -ال ببببببين ولمىببببببدي البيانببببببان الخا بببببب بالمكبببببباحيع بو تلببببببات مكبببببباحيع
بخببببحص.ويببببنص ال مبببباب تلببببل الببببوزاحن والمىاتظببببان اتبب ب للم لبب ب بمزويببببد مكبببباحيع البنببببل المىميبب ب
لبببببل بن مملبببببمن مكببببباحيع المبببببداحس
األاياابببببي مان الع قببببب وب كبببببوتان م بببببيلي دقي ببببب
والمامكبببب ب يان والطببببببح والجاببببببوح وخببببببدمان المبببببباء والمجبببببباحع وبع مكبببببباحيع بخببببببحص مان
بببببببدوح ال مببببببباب
لبببببببل بن م بببببب ا جاببببببب خبببببب تمبببببببح  15يومبببببببا مبببببببن مببببببباحي
بببببببل
".2020/1/8و ببببان حئببببيس مجلببببس الببببوزحاء بب ب اد بببببد المهببببدع ب ببببد تبب ب وقببببن ابببباب العمبب ب
لببببل تنجبببباز انم اقيببب ال ببببيني دون مببببحدد وتن انم ببببا مببببع ال ببببين ب بببببا قلببببي حبع بببباا.وقببببا
بببببد المهببببدع خبب ب ااببببم بال الابب ب يح ال ببببين تبب ب بغببببداد مكببببان مبببباو تن "ال ببببين كببببحيأل قببببوع
ومهببببا للعببببحا وانم ببببا مببببع ال ببببين ب بببببا قلببببي حبع بببباا تبببب العببببحا وتن كببببعبنا يببببدحأل
بسميمبب ب بكبببب والببببا واببببنعم لببببل تنجبببباز دون مببببحدد ونسمبببب د ببببا ال ببببين لنببببا تبببب جميببببع
ال لببببايا المبب ب مخببببص العببببحا دوليببببا".مببببن جهمبب ب قببببا الابب ب يح ال ببببين تن "ببب ب د مببببد ا العببببحا
ب ببببو ومببببول اسممامببببا لمطببببوح الع قببببان مببببع العببببحا وسبب ب كببببحيأل مواببببو ببب ب للعببببحا واببببنعم
لببببل ت بببباد ت مبببباح ود ببببا الى ومبببب والكببببعب العحاقبببب وولببببع انم ببببا بببببين البلببببدين مولببببع
مببببا نىببببحص لببببل زيبببباد
المن يببببم ونسمبببب بمعزيببببز دوح العببببحا تبببب مكببببحو الىببببزاا والطحيبببب
المعبببببباون األمنبببب ب والعابببب ب حع" مي ببببببدا ااببببببممحاح مبببب ب الدبلومااببببببيين ال ببببببينيين والكببببببح ان
ال يني وىلوحسما ت العحا .
تيمببببا ا ببببدن انمانبب ب العامبب ب لمجلببببس الببببوزحاء تبب ب وقببببن ابببباب ان العببببحا وقببببع امببببان ام اقيببببان
ومم حان م اسا ومعاون مع ال ين لمن اعي لمى ي ق ز منموي واقم ادي ماحيخي .
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ملأل األحدن يبى مع بد المهدع تبعاد خطح الىحب ن المنط
و الببب المعلومببب  /بىببب حئبببيس ى ومببب م بببحي األ بببا ببباد ببببد المهبببدع األحبعببباء مبببع انسببب
األحدنببب الملبببأل ببببد ل مى يببب الاببب ا وانابببم حاح بالمنط ببب .وم بببح م مبببب ببببد المهبببدع تببب بيبببان
ان حئببببيس مجلببببس الببببوزحاء بببباد بببببد المهببببدع مل ببببل اليببببوا ام ببببان سام يببببا مببببن الملببببأل
ببببببدل ببببببن الىابببببين”.وب بببببد ببببببد المهبببببدع بىابببببب البيبببببان بن الى ومبببب العحاقيبببب مببببببم بببب
مابواببببعها لجلببببب الابب ب ا واناببببم حاح للمنط بب ب وا اببببهاا ال عبب با تبب ب جهببببود المهدئبب ب ونببببز تميبب ب
األزم الحاسن ” .
مببببن جانببببب كببببدد الملببببأل بببببدل بببببن الىاببببين لببببل مبببب الع قببببان بببببين البلببببدين الكبببب ي ين
وملبببببامن مبببببع العبببببحا وى وممببب ب وكبببببعب تببب ب مواجهببب ب المىبببببديان ود مببب ب ألمنببب ب واابببببم حاح
واببببيادم الوطنيبببب وبسميبببب المكبببباوح والمعبببباون بعبببباد خطببببح الىببببحب ببببن كببببعوب ودو المنط بببب
من بج مى ي الالا ومجنب المزيد من الم عيد والمومح”.
و ببببح ببببن م همببب لل ببببعوبان المببب يمببببح بهببببا العببببحا وااببببمعداد لبببببم ببب الجهببببود لنببببز تميببب
انزم والمهدئ ومنع الىحب .

بد المهدع يي د للا يحين األلمان وال حنا لحوح المعاون
لى ظ بمن واياد الدو
الاببببومحي نيببببوز /ب ببببد حئببببيس ى ومببب م ببببحي ان مببببا بببباد بببببد المهببببدع األحبعبببباء للاببب يحين
األلمببببان وال حنابببب لببببل لببببحوح المعبببباون لى ببببظ بمببببن وااببببم حاح واببببياد الببببدو .وم ببببح بيببببان
لم مبببببب بببببببد المهببببببدع ان "حئببببببيس مجلببببببس الببببببوزحاء ااببببببم ب اليببببببوا الاببببب يحين األلمببببببان
وال حنابب ب لببببدص العببببحا وجببببحص خبب ب الل بببباء بىبب ب مطببببوحان األزمبب ب بببببين الجمهوحيبب ب انابب ب مي
انيحاني والونيان الممىد انمحي ي ومدا يامها الخطيح لل األمن والالا العالميين".
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انيحان ومي د :ايما اامد اء
الخاحجي م دح بيانا بكسن ال
ا يح طهحان
الابببببومحي نيبببببوز /ا بببببدحن وزاح الخاحجيبببب العحاقيبببب انحبعببببباء بيانبببببا بكبببببسن ال بببب انيحانبببب
امبببببس مي بببببد بن األحالببببب وال وا بببببد العحاقيببببب معحلبببببن منم ببببب ليلببببب األحبعببببباء للبببببحبان
بال ببببواحي ا يحانيببب ااببببمهدتن معاببب حان ملببببا قببببوان حاقيببب و يببببح حاقيببب تيمببببا اكبببباحن الببببل
انبب ب اببببيما ااببببمد اء الابب ب يح انيحانبب ب .وقبب ب ا الممىببببد بااببببا وزاح الخاحجيبب ب اىمببببد ال ببببىا تبب ب
بيبببببان تن "األحالببب ب وال وا بببببد العحاقيببب ب معحلبببببن منم ببب ب ليلببب ب األحبعببببباء المواتببب ب 2020/1/8
للحبان بال واحي ا يحاني اامهدتن معا حان ملا قوان حاقي و يح حاقي ".
والبببببا بن "وزاح الخاحجيببببب تم مبببببحت ملبببببأل ان مبببببداءان ومعبببببدسا خحقبببببا للابببببياد العحاقيببببب
تإنَّهببببا مببببد و جميببببع األطببببحا المعنيبب ب تلببببل المىلبب ب بلبببببط الببببن س والعمبب ب لببببل مخ ببببي المببببومح
ب لم ببب ي ىاببببابامها وبن معمببب لببببل ىلىلببب األزمببببان
بالمنط ببب و ببببدا جعببب العببببحا ابببباى ه ىببببح ع
المبب ب معببببان منهببببا المنط بببب ".ول ببببن ال ببببىا الببببل بن "العببببحا بلببببد ماببببم وبنَّ بمنبببب الببببداخل
يىظببببل باألولويبب ب وانسممبببباا البببببالغين ولببببن ناببببما بببببسن ي ببببون ابببباى ببببحا ان بو ممببببحا لمن يببببم
ا مبببببداءان بو م بببببحا نابببببمخداا بحالبببببي لملبببببحاح ببببببدو الجبببببواح" مي بببببدا بن "وزاح الخاحجيببب ب
بما م دا".
ام وا باامد اء ا يح الجمهوحي ا ا مي ا يحاني ب

بيان لحئااان حدامان الا بعد اجمما طاح لمناقك ال
ا يحان
ببببين العببببحا نيببببوز /ببببدن الحئااببببان الببببا تبببب اقلببببيا حداببببمان اليببببوا األحبعبببباء اجمما ببببا
ببببب ابب ب وط ببببواحي تيحانيبب ب لببببل قا ببببدمين
لبىبب ب األولببببا تبب ب انقلببببيا والعببببحا والمنط بب ب
اببب حيمين بمببببحي يمين تببب العببببحا .وم ببببح بيببببان ببببادح ببببن انجممببببا بن "الحئااببببان الببببا وتببب
بببببدن اجمما بببببا اليبببببوا انحبعببببباء  2020/1/8تببببب مدينببببب احبيببببب
تطببببباح اجمما امهبببببا الدوحيببببب
خببببح الماببببمجدان تبببب اقلببببيا
ا ببببم اقلببببيا وحداببببمان" مكببببيحا الببببل بن "انجممببببا ااببببمعح
حدابببببمان والعبببببحا والمنط ببب ب وبىببب ب بكببب ب م ببب ب انىبببببدا األخيبببببح تببب ب العبببببحا وموقببب ب
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انقلببببيا منهببببا".وبلببببا البيببببان بن "الحئااببببان الببببا ب حبببببن ببببن اابب ب ها الكببببديد لاىببببدا المبب ب
كبببببهدسا العبببببحا والمنط ببب ب تببب ب وقبببببن ن يبببببزا خطبببببح انحسببببباب قائمبببببا لبببببل انقلبببببيا والعبببببحا
والمنط ببب ".وم ببببح البيببببان بنببب "تيمببببا يمعلببب بببببالمطوحان انخيببببح وخا ببب ال ببب انيحانببب نقلببببيا
حداببببمان واننببببباح تجببببح اليببببوا ا ببببد انجممببببا ان الىبب ب العابببب حع ن يىبب ب المكبب ب ن بببببسع كبببب
مببببن انكبببب ا " مكببببيحا الببببل ان "انقلببببيا مببببع مهدئبببب انولببببا والىببببواح واللجببببوء الببببل الطببببح
الدبلومااي " دا يا "جميع انطحا الل ابعاد اقليا حدامان ن الخ تان وال حا ان".
واكبببباح انجممببببا الببببل بن "اقلببببيا حداببببمان يعمبببببح مواجهبب ب انحسبببباب تبب ب انقلببببيا والعببببحا وبببببد ا
مببببن المىببببال الببببدول امببببح مهببببا خا بببب وان انكببببهح المالببببي كببببهدن مىح ببببان لمحسببببابيين"
دا يا "المجممع الدول الل دا محأل المجا لمحساب للعود مجددا".
وتببب وقبببن اببباب مبببن اليبببوا بتببباد م بببدح مطلبببع ببببسن حئاابببان تقلبببيا حدابببمان البببا اجممعبببن
ا يحان والخحوي بموق موىد تزاء .
لمناقك ال

الىكد الكعب ي دح بيان "العهد والوتاء" للمهندس
بغببببداد اليببببوا  /بغببببداد ب ببببدحن سيببببس الىكببببد الكببببعب انحبعبببباء بيببببان "العهببببد والوتبببباء" لنائببببب
حئببببيس الهيببببس ابببببو مهببببدع المهنببببدس مي ببببد ملببب قوامهببببا لببببل خطببببل المهنببببدس .وتيمببببا يلبب ب
نببببص البيبببببان :بابببببا ل الببببحىمن البببببحىيا هز هون ه آتبببب آح هيبببببن آ بهمببببا ه ن اسببببا َّ آ ا ن اء آ هنببببد
بب َّن َّ آالبب بم هيببببن قآملبب ب وا آ تبب ب ه آسبب با ه
ب به آ
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ع هىببببزن هون ِ.ه ِن ه
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هون سببببا ه
ه
ابببمب بببد ل العلببب العظبببيا يالهبببا مبببن كبببهاد مبببا ب ظمهبببا ويالهبببا مبببن
خ آلببب آسبببا ب ه
وع ه
آلببب آل ه ه
ببببز ونهايبببب مببببا اجملهببببا ويغبببببط الجميببببع ب ببببىابها ويالبببب مببببن تببببحا اب ببببل العيببببون واوجببببع
ال لببببوب .ل ببببد بتبببب الببببنجا العميببببد ومحجبببب ال بببباحس الببببمع بم الىببببحوب ووحع الجامببببان الطبببباسح
الاببببحص .تنهببببا كببببهاد لطالمببببا املببببل اببببنين مببببح ياببببعل لهببببا انبب ب وابببباا الىاببببين الببببمع ي لببببد
ل وتيبببباء مببببن ان بببباح .ايهببببا العحاقيببببون الم مخببببحون بهببببما البطبب ب ال ببببنديد :ان مببببايهون مببببن بلببببا
ال ببببد للكببببهيد ال ائببببد المهنببببدس سببببو ان (حلببببوان ل ليببب ) قببببد ببببب د لنببببا الببببدحب بسبنائببب البببببحح
الببببمين اقاببببموا ان ياببببيحوا لببببل نهجببب وي م ببببوا خطببببا ونيىيببببدوا ون يابببباوموا ىمببببل يببببدوا الن ببببح
الببببمع ببببان سببببو نوانبب ب وان مايعزينببببا سبب ب ملببببأل المىببب ب العظيمبب ب المبب ب اظهحسببببا الكببببعب العحاقبب ب
ببببن بهببببا الابببباىان وامببببمان بهببببا الكببببواح حاتعببببين حايببببان
ب بب ب اطياتبب ب لل يببببد العظيا الببببمين
الىداد والمىدع بسن يى ظوا دم الكحي وجميل المع نع ن ح.

الىزب ا ا م يد و الى وم تلل قم ملا
المنط

حيااء دو

و الببب المعلومببب  /د بببا الىبببزب ا اببب م العحاقببب األحبعببباء تلبببل بببد قمببب ملبببا ببب حياببباء دو
المنط ببب ب لمناقكببب ب األزمببب ب الحاسنببب ب مطالببببببا لبببببحوح الى ببببباظ لبببببل ابببببياد األحالببب ب العحاقيببب ب
ومغليببببب لغبب ب الع بب ب .وقببببا الىببببزب تبب ب بيببببان تن الاببببياد الوطنيبب ب اليببببوا بامببببن منمهببببأل بكبببب
مم بببببحح وبن احالبببببينا بببببدن حلببببب لمبببببباد الهجمبببببان وم ببببب ي الىابببببابان بكببببب يابببببملزا
اجبب ب ”.وطالببببب الىببببزب الى ومبب ب العحاقيبب ب والحئااببببان اتبب ب والايااببببيين
المعامبب ب معبب ب بكبب ب
العببببحاقيين تلببببل بببببم بق ببببل جهببببدسا مببببن اجبب ب الى بببباظ لببببل اببببياد انح العحاقيبببب ومجنيببببب
المنط ببب للىبببحوب وموظيببب مبببا يمل ونببب مبببن قبببان طيبببب مبببع طحتببب النبببزا لهبببما الغببب ح
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بببد قمببب ملبببا ببب حياببباء دو المنط ببب لمناقكببب األزمببب الحاسنببب ”.وبلبببا البيبببان
دا يبببا تلبببل
مي ببببدا لببببل
بن العببببحا لببببيس طحتببببا تبب ب بع ببببحا ول نبب ب مهمبب ب م ببببلى كببببعوب المنط بب ب
لحوح وىد الموق وانبمعاد ن لغ الم عيد ومغليب لغ الع والىواح”.
ونبب ب يجعبب ب األحالبب ب
وكببببدد الىببببزب لببببل ان مطببببوحان األولببببا األخيببببح يبعبب ب لببببل ال لبب ب
العحاقي ااى لمباد العمليان العا حي من بطحا وجهان مخمل .

مىال

ال وص يدين "ال من" الى وم المم حح ننمها ان الاياد
العحاقي

الاببببومحي نيببببوز /ب ببببدح مىببببال ال ببببوص العحاقيبب ب انحبعبببباء بيانببببا بكببببسن ال بب ب انيحانبب ب الببببمع
معحلبببببن لببببب قا بببببد بببببين انابببببد حبببببب البببببب د وتيمبببببا دان "ال بببببمن" الى بببببوم المم بببببحح
ننمها ببببببان الاببببببياد العحاقيبببببب ولببببببع اجحاءامهببببببا تبببببب لببببببمان ابببببب م األح والمببببببواطنين
العبببببحاقيين .وقبببببا المىبببببال تببب ب بيبببببان تن "الى ومببب ب مابببببيول مابببببيولي املببببب بببببن امخبببببام
ا جببببحاءان الوقائيبببب ال زمبببب للببببمان اببببيد األحالبببب العحاقيبببب مببببن بع انمهبببباأل ومببببن بع جهبببب
انببببن اقليميبب ب بو دوليبب ب وحتببببع كبب ب واسا تلببببل مجلببببس األمببببن الببببدول ن مببببن بجبببب لببببمان ى ببببو
العببببحا الاببببيادي بحلببببا وكببببعبا".ومببببابع بن "بالوقببببن الببببمع نببببدين انمهبببباأل الاببببياد العحاقيببب تاننببببا
نطالببببب دو الجببببواح والونيببببان الممىببببد األميح يبببب ببببباىمحاا اببببياد العببببحا وانلمببببزاا بانم اقيببببان
والمواايبببب الدوليبببب المنظمبببب للع قببببان بببببين الببببدو " دا يببببا الكببببح اء الببببل "مىمبببب ماببببيوليمها
الداببببموحي وامخببببام قببببحاح ماببببيو تبب ب محكببببيا كخ ببببي م بولبب ب وطنيببببا ألنمبببباي ى ومبب ب حاقيبب ب
تا ل قادح لل تداح مل الاياا الخاحجي ومنظيا قان العحا و ى ظ ايادم ".

الجبه المح ماني مد و الى وم الل م عي انليان الدبلوماايب
لمجنيب العحا اااح ال حا انقليمب
ببببين العببببحا نيببببوز /ا ببببدن الجبهبب ب المح مانيبب ب العحاقيبب ب لببببحوح تبعبببباد العببببحا نن ي ببببون ابببباى
ببببحا بببببين انطببببحا انقليميبب ب والدوليبب ب لمببببا يلى بب ب سببببما ال ببببحا مببببن لببببحح بيببببح لببببل امببببن
العببببحا وابب ب م مواطنيبب ب .ود ببببن الجبهبب ب الى ومبب ب العحاقيبب ب و بببببح م عيبب ب انليببببان الدبلومااببببي
وال انونيببب ب البببببل امخبببببام اتببب ب انجبببببحاءان لمجنيبببببب العبببببحا اناببببباح اللببببباح لمبببببدا يان ال بببببحا
انقليمبببببب والببببببدول مبينبببببب ان " الماببببببم يد انو مببببببن سببببببم ال ببببببحا ان اببببببي ون انحسبببببباب
و ببببابان دا ببببص ا جحاميبببب المبببب ممببببحبص بببببالعحا والعببببحاقيين كببببحا ".مببببا طالبببببن الجبهبببب
اتبببب انطببببحا بعببببدا ااببببمغ مببببدا يان سببببما ال ببببحا ناببببماماحسا ايااببببيا و امنيببببا
المح مانيبببب
لزياد ن ومسا او خلخل الولع انمن ألع منط ت العحا .
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ال دح يد و ال

ائ العحاقي لعدا البدء بالعم العا حع و ل
ات م حان الىكد

الاببببومحي نيببببوز /د ببببا ز ببببيا الميبببباح ال ببببدحع م مببببدص ال ببببدح األحبعبببباء ال ببببائ العحاقيبب ب تلببببل
المبببببسن و بببببدا الببببببدء بالعمببببب العاببببب حع تيمبببببا ب بببببد لبببببل لبببببحوح تنهببببباء ال مببببب الاياابببببي
"انامهماح والعناد من قب الممظاسحين وتن لا العحا .
وقببببا ال ببببدح تبب ب بيببببان ان "الطببببحتين (بمحي ببببا وتيببببحان) ام بب ب بببببحئيس مجلببببس الببببوزحاء ال ببببا
قببب ب الغبببباح الجويبب ب  ..تهبب ب واتبب ب لببببل من يببببمسا با ن ..ل العببببالا".وبلببببا بن "مببببا يهمنبببب اآلن
سببببو :بن سببببم األزمبببب ال ببببسداء قببببد انطببببون وخ و ببببا بعببببد خطبببباب محامبببب ب وخطبببباب الجمهوحيبببب
ا ا مي ".

الاعودي  :نعم

لل تبعاد العحا

ن منزل ان انقمما والىحب

و البببب اننبببببباء العحاقيبببب  /قبببببا وزيبببببح الدولبببب للكبببببيون الخاحجيببب ب الابببببعودع ببببباد الجبيبببببح تن
الابببببعودي معمببب ب لبببببل تبعببببباد العبببببحا الكببب ب ي بببببن منزل بببببان انقممبببببا والىبببببحب.ون لبببببن قنبببببا
"العحبيبب ب " ببببن الجبيببببح قولبب ب  :بن الاببببعودي منظببببح لاولببببا تببببل العببببحا باسممبببباا وىببببحص نتمببببا
تلل بن الاعودي معم لل تبعاد العحا ن منزل ان انقمما والىحب.
وب بببببد وزيبببببح الدولببب ب للكبببببيون الخاحجيببب ب و لبببببو مجلبببببس البببببوزحاء بن الابببببعودي ابببببم مبببببع
العحا ليمجاوز ما يهدد بمن واام حاح و حوبم .

تنط
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ال ببببحان نيببببوز /بنطل ببببن مليبب ب بمنيبب ب تبب ب قلبببباء الطاحميبب ب كببببما العا ببببم بغببببداد.وم ببببح بيببببان
لخليببب ا ببب ا األمنببب "بإكبببحا قيببباد مليبببان بغبببداد انطل بببن لبببل بح ببب ل تجبببح اليبببوا مليببب
{الابببب ا الوا بببببد} ومكبببببمحأل تيهبببببا قوامنبببببا انمنيبببب المممالبببب بببببباللواء  59تبببب ال حقبببب الاادابببب
واللببببواء  37تببب ال حقببب المااببببع وتببببوجين مببببن المغبببباويح والجهببببد الهندابب ب وبإاببببناد مببببن طيببببحان
ال ببببو الجويبب ب وطيببببحان الجببببيص".وبببببين ان "سببببم العمليبب ب مببببسم لمعزيببببز األمببببن واناببببم حاح وال بببباء
لل المطلوبين ت قلاء الطاحمي والمناط المىيط بها".
ال ب

ق

مدتع لمىح ان دا ص لل الىدود بين ديالل و

الدين

بغبببببداد اليبببببوا  /ب بببببد م بببببدح امنبببب تبببب مىاتظبببب ديبببببالل انحبعببببباء  8بببببانون الابببببان  2020بن
قببببوان الجببببيص ق بببب ن بالمدتعيبببب منط مببببين لببببل الىببببدود مببببع بببب الببببدين .وقببببا الم ببببدح تن
"قببببوان الجببببيص ق بببب ن بالمدتعيبببب مىح ببببان دا كببببي تبببب منط مبببب البببببو جمعبببب والابببباد لببببل
الىببببدود بببببين ديببببالل و ببب الببببدين ل نهببببا لببببمن ىببببدود انخيببببح " مي ببببدا ان "ال ببب جبببباء بعببببد
ح ببببد وممابعبب ب مببببن قببب ب الم بببباحز اناببببمخباحي " .والببببا بن "ال بببب سببببو الحابببببع مببببن نو بببب
بببانون الابببان الجببباحع ويبببسم تببب اطببباح اابببمنزا قبببدحان دا بببص وجعلهبببا تببب ىالببب احبببباأل
خببب
دائببببا لمنببببع بع نكبببباط تحسبببباب تبب ب ملببببأل المنبببباط المبب ب مىولببببن مببببيخحا الببببل ن بببباط جامببب ب ل لببببو
المنظيا من  3مىاتظان من بينها ديالل".
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ان ماح م اد

لل م اميا مدين الىبانيب الجديد باع 100
ال وىد ا ني

الابببببومحي نيبببببوز /ا لنبببببن وزاح ان مببببباح واناببب ب ان انحبعببببباء بببببن م بببببادقمها لبببببل الم بببببميا
انااابب ب لمدينبب ب الىبانيبب ب الجديببببد باببببع  100البب ب وىببببد ابب ب ني .وقببببا وزيببببح ان مبببباح بن ببببين
حي ببببان تبب ب بيببببان انبب ب "مببببا الم ببببادق لببببل الم ببببميا انااابب ب لمدينبب ب الىبانيبب ب الجديببببد باببببع
100البببب وىبببببد ابببب ني ".والبببببا حي بببب ان ان "المكبببببحو يهبببببد البببببل معزيبببببز قيمبببب مىاتظبببب
اننببببباح مببببن خبببب بنكبببباء مدينبببب ماببببمدام مح ببببز لببببل مى يبببب اناببببمدام البيئيبببب وانجمما يبببب
وانقم ببببادي مببببع نظبببباا الم نولوجيببببا العاليبببب المنمكببببح تبببب بببب م ببببان لمىاببببين نو يبببب الىيببببا "
ملببببي ا تن "مدينبب ب ممملببببأل واجهبب ب مائيبب ب الىبانيبب ب يم ببببن ان ماببببم يد منهببببا لمببببوتيح ميببببزان ايببببح
الاياى والمحتي مع وجود مح ز ممعدد النكاطان".

الطيحان المدن من

معلي كح ان الطيحان حى مها للعحا

و البب ب اننببببباء العحاقيبب ب  /ا لنببببن اببببلط الطيببببحان المببببدن اليببببوا انحبعبببباء ببببدا ماببببلا اع مببببم ح
مببببن كببببح ان الطيببببحان م يببببد بمعليبببب حى مهببببا الببببل العببببحا .وقببببا مببببديح ا بببب ا اببببلط الطيببببحان
المبببببدن جهببببباد البببببدحاج ان "البببببحى ن الجويببب ب الممبادلببب ب ببببببين العبببببحا ودو العبببببالا مبببببامزا
طبيعيببب وان الم ىببب الجويببب لببببا ممببببااح ان بكببب ياببببيح بببببالظحو الحاسنببب تببب الببببب د" مكببببيحا
الببببببل "وجبببببببود انخ ببببببا ط يبببببب تبببببب بببببببدد الببببببحى ن الجويبببببب بببببببين بغبببببببداد والعوا بببببببا
العالميببب  ".والبببا ان ابببلط الطيبببحان لبببا مبلببب حابببميا مبببن قبببب الكبببح ان المببب اد بببن بعببب مبببن
وابببببائ ان ببب ب ا بانهبببببا ل بببببن حى مهبببببا تببب ب انجبببببواء العحاقيببب ب .تببب ب مان الابببببيا ا لبببببن مبببببديح
الخطببببببوط المل يبببب ب انحدنيبببب ب تببببب العببببببحا بببببببد ل الزيببببببود ااببببببممحاحالحى ن المجدولبببب ب الببببببل
العببببحا  .وقبببببا الزيبببببود انحبعبببباء ان البببببحى ن الجويبببب المجدولبببب للمل يبببب انحدنيبببب البببببل العبببببحا
ماممح مبينا ان المل ي الغن حىل باىي لبغداد بابب اجحاء امن اىمحازع.
وبببببين بببببان المل يببب ماببببممح بحى مهببببا المجدولببب بببببين العا ببببم انحدنيببب مببببان وجميببببع المىطببببان
ت العحا .
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وزيح خاحجي قطح :بجحينا ام انن للمهدئ وخ
المنط

الم عيد ت

 / CNNقببببا وزيببببح الخاحجيبب ب ال طببببحع الكببببي مىمببببد بببببن بببببد الببببحىمن اببببان تن الدوىبب ب
مجبببحع الابببل مبببن انم بببانن مبببن بجببب المهدئببب وخ ببب الم بببعيد تببب المنط ببب تببب ب ببباب م مببب
قائببببد تيلبببب ال ببببدس ا يحانبببب قااببببا اببببليمان تبببب بببباح جويبببب بمحي يبببب بببببالعحا يببببوا الجمعبببب
المال .
ب ماببببمجدان األىببببدا تبب ب العببببحا
ب
ابب
بن
ب
بب
بابع
ب
"نمبب
بويمح:
ب
مبب
بح
ب
ببب
بحع
ب
طبب
ال
ب
الخاحجيبب
بح
ب
وزيبب
و مببببب
ع
ومببببا ممببببح ببب ب المنط بب ب مببببن محىلبب ب ع ىااببببم ع ممطلببببب م ببببام الجهببببود ن مناىحسببببا وم ببببديا الجما بب ب
والمعددي ن األىادي ت تيجاد الىلو ومد جاوح الموا ".
وبلببببا بببببن بببببدالحىمن" :ناببببعل بببببح الاببببل مببببن انم ببببانن للمكبببباوح والمناببببي مببببع الببببدو
الم عيد".
ال دي والك ي للمهدئ وخ

الماماحع :موايع منط

الىظح الجوع تو طحابلس

انسبببحاا /ب لبببن اللبببواء بىمبببد المابببماحع النببباط العاببب حع للجبببيص البببوطن الليبببب بنببب مبببا موابببيع
منط بببب الىظبببببح الجبببببوع تبببببو طبببببحابلس.وبلبببببا المابببببماحع تببب ب بيبببببان م بببببوح لبببببل موقعببب ب
الحاببببم بال يابببببوأل بن لببببل كببببح ان الطيببببحان انلمببببزاا بببببالىظح الجببببوع لببببل مطبببباح معيمي بببب
.
وال ا د الجوي بطحابلس و دا معحي طائحمها لخطح المدميح لل ىد و
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واكنطن لاما الممىد  :مامعدون للدخو دون كحوط ماب
م اولان جاد مع تيحان

ت

انسببببحاا /بببببححن واكببببنطن تبب ب األمببببا الممىببببد قمبب ب قااببببا اببببليمان قائببببد تيلبب ب ال ببببدس بببببالىحس
الابببوحع ا يحانببب وو ببب م بسنببب دتبببا بببن البببن س.وقالبببن واكبببنطن تنهبببا مابببمعد نمخبببام تجبببحاء
جديبببببد بالكبببببح األوابببببط "تما اقملبببببن اللبببببحوح " لىمايبببب جنودسبببببا وم بببببالىها.وقالبببببن اكبببببنطن:
ماببببمعدون للببببدخو دون كببببحوط ماببببب تبببب م اولببببان جبببباد مببببع تيببببحان لمنببببع الم ببببعيد مببببن
جانب طهحان.

وزيح الخاحجي البحيطان  :ن وا بما ت واعنا للدتا
ت المنط

ن م الىنا

ال ببببببس /نبببببدد وزيبببببح الخاحجيببب ب البحيطبببببان اليبببببوا ببببببوحيس جونابببببون ببببببالهجوا لبببببل قوا بببببد
لمببب لببب تننبببا نن بببوا بمبببا تببب وابببعنا للبببدتا بببن
اببب حي للمىبببال تببب العبببحا  .وقبببا خببب
مي بببدا نلابببنا معنيبببين بمىديبببد كبببح ي الغببباح لبببل قاابببا ابببليمان مبببن
م بببالىنا تببب المنط ببب
بببدمها  .و انبببن طهبببحان قبببد كبببنن سجومبببا ببباحوخيا بالابببميا تجبببح اليبببوا األحبعببباء لبببل قا بببد
ببببين األاببببد الجويبب ب تبب ب ببببحب العببببحا ىيبب ب يممح ببببز جنببببود بميح يببببون ومببببن المىببببال الببببدول
بىاببببب مببببا بتببببادن م ببببادح بمنيببب حاقيببب وواببببائ ت ببب ا حاببببمي تيحانيببب  .وقالببببن م ببببادح بمنيببب
حاقيبب ب تن ببببواحي بالاببببمي ابب ب طن لببببل قا ببببد ببببين األاببببد الجويبب ب ب بببببح قا ببببد ابب ب حي
حاقي ميوع قوان بجنبي  .وجاء الهجوا لل ا محاى بىاب الم دح األمن ن ا .
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