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رئييييييس النيييييس النيييييءاا يجيييييتنسي ي ايييييي الالنيييييس التنجيييييين العرا ييي ي الجيييييعءد (.ص5
)(..اء ع النس النءاا)
رئييييييس النيييييس النيييييءاا يجيييييتنسي ءليييييد الالنيييييس اال ت ييييييد العرا ييييي (.ص(..) 6اء يييييع
النس النءاا)
الكعسيييي يتييييريس التاي ييييي اءجييييعي لسليييي” انيييي ح اينييييي ال يييييء ح الكسييييير سلاييييءر ء ييييير
النني(.ص (..)6اء ع النس النءاا)
سلاييييءر للنييييت النييييداي .النييسيييييت  ..الكعسييي ينتنييي ااثنيي ي ا يييييل ان نييييت اللريييييت ءيجييييتاع
الى اشيكنهم(.ص(.) 7اء ع النس النءاا)
النيئييييا ان ييييءر السعيلييي يتلييييد” يييين واكينيييييت يييير راتييييا الاييييء ين لشييييهرين و ا تييي نر
الشهر اللير (.ص(..) 7سغداد اليءم)
و ال هي ولى انت
النيئييييا ريييييييي الاجيييييعءد  :يييييينءن اعيدليييييت الشييييهيدا .رليييييع الاجيييييي لت ءالعداليييييت ءالنييييييد
اللنيئ ن الء را ءالنءاا(.ص(..) 8ءكيلت الاعنءات)
النيئا يار ال يي  :ت ريح نييس لديد سش ن الرءاتا(.ص (..)8الجءاريت نيء )
ييييين ةنييييير الانترليييييي .سشيييييين الالكايييييت االتليديييي يت(.ص9
النيئيييييا لجييييين ليييييد م يكشييي ي
)(..ءكيلت الاعنءات)
النيئييييييا الاييييييد ال يييييي ير  :سياكييييييين اللكءاييييييت ا ييييييال رءاتييييييا الاييييييء ين النايييييييس
الانسي(.ص(..) 9نيني)
ييييين الن ييييير الينيييييي
النيئيييييا ييييييلر العيييييين  :ننت ييييير اييييين اكدارن الايركييييييت اللدييييييدن الكييي ي
كي"سرايي ن "(.ص(..) 10الجءاريت نيء )
النيئييييا اايييير الكييييرء  :ييييينءن اال تييييراي جيييييارر النايييييس النيييييدم ءجييييتن ي اسيلغييي الييييى
(.ص(..) 10ءكيلت الاعنءات)
الن
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رئيييييييس اللاهءريييييييت ينكييييييد اييييييرءرن النهييييييءي سيل ييييييرء الثنيليييييييت ءد ييييييم الشييييييسيا
الاسد ين(.ص(..) 11ءكيلت االنسي العرا يت)
الكيييييي ا  :ال يييييرص االجيييييتثايريت اتيليييييت ياييييييم الشيييييركي .الجيييييعءديت(.ص (.) 11الجيييييءاريت
نيء )
الكييييييي ا ءالييييييءائن يسلثييييييين الجييييييسي الك ينييييييت لننهييييييءي سءا ييييييع العاييييييي ليييي ي الانيليييي ي
اللدءديت(.ص(.) 12ءكيلت االنسي العرا يت)
ء ييييير الايليييييت يسليييي” التعيييييءن الاشييييترس اييييع ءلييييد الالنييييس التنجييييين الجييييعءد (.ص12
)(..ءكيلت االنسي العرا يت)
ء ييييير العاييييي يعنيييين ايييين الس ييييرن شيييياءي  ٢٠٠٠يجييييرن لديييييدن سيلاليل ييييت سراتييييا اللاييييييت
االلتاي يت(.ص (.)13الجءاريت نيء )
الايييييييءارد "تيييييييرلي" اجيييييييتثاير الايييييييييا اللءلييييييييت :النييييييي ين اييييييين ل يييييييت يليييييييييي
الاجتنسي(.ص(..) 13الجءاريت نيء )
ء ييييير الترسيييييت يءالييييا نييييى ييييييدن ال ي ييييت االجييييتيعيسيت لاعي ييييد ال نييييءن اللاينييييت لنعيييييم
الدراج (.ص (.)14نيني)
العيييييييرا سانيجيييييييست ليييييييء سيييييييييدن :التليييييييديي .الاشيييييييتركت تيييييييد ءني لتكثيييييي ي العايييييييي
الاشترس(.ص(..) 14الجءاريت نيء )
الن ا ييييت تاييييس 113اجييييتندا و اييي ءرا و لييي شييييركت ن ييي الس ييييرن يي ير ساءلسهييييي  1,4انيييييير
دينير(.ص(..) 15ال را .نيء )
ييييييءدن يكثيييييير ايييييين يل ييييي نييييييي ايييييين انياييييييي .النييييي ء لانييييييي ا جيييييكني م سنينييييييء
ءدييلى(.ص(..) 15ءكيلت كي العرا )
وجتئني الجييلت سين و نيم كردجتين ءويران(.ص (..)16ال را .نيء )
اليييييديانرا الكردجيييييتين ين ييي ي ت ييييييلل ايييييع ي ييييير سن يييييءص لييييير انييييير لر ييي ي
سسغداد(.ص(..) 16نيني)
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• اللشد الشعس يلس تعراي لدا ش لنءا جيارا (.ص(..) 17الجءاريت نيء )
• انيييييي .ييييال الييييدين تعنيييين نتيييييئة اليييييءم االءي ايييين انيييييت اكلييييءي ءالنينءكييييت(.ص17
)(..ءكيلت كي العرا )

• الاعيييييري العرا يييييت تسليييي” اييييع ) (TUVااللاينييي ي سرنييييياة تجييييليي الا ييييينع ءالشييييركي.
ءانتليتهي الاءردن لنسالد(.ص(..) 18ءكيلت كي العرا )
• ال را ت تءاح سش ن ليرءس االجايس اللديد ءيجسيس (.ص(..) 19سغداد اليءم)
• ديييييييلى تاييييينح اشييييييريع اجيييييتثايريت ليءييييييت سكن يييييت اكثييييير اييييين  400انييييييءن دءالر(.ص19
)(..ءكيلت كي العرا )
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• رئيييييييس السرلاييييييين العرسيييي ي يهنييييييا لييييييء سييييييييدن ل ييييييء ا سرئيجييييييت الءاليييييييي .الاتلييييييدن
الاريكيت(.ص(..) 20اال رام)

• ترااا :لديني اعنءاي .سءلءد ت ءير ل ءاليت سنجن ينيي(.ص(..) 21اال رام)

-4-

العدد -359 :االثنين 2020-11-9

رئيس النس النءاا يجتنسي ي اي الالنس التنجين العرا
الجعءد
اء ييييع النييييس النييييءاا /اجييييتنسي رئيييييس النييييس النييييءاا الاييييد اللنسءجيي ي اليييييءم اللييييد ي اييييي
الالنييييس التنجييييين العرا ييي الجييييعءد الييي يعنييييد التاي يتييي لييي العي ييييات سغييييداد سلاييييءر ييييدد
لييييي” نييييي ش
ايييين رنجييييي النلييييين النييسيييييت ءالاييييين العيييييم لالنييييس الييييء را الجيييييد لايييييد الغيي ي
الننييييي ات ي يييييي .ءايي ي كرا .الت ييييي م الاء عييييت سييييين السنييييدين ءتءجيييييع ةلييييي التعيييييءن الاشييييترس ليي ي
انتن الاليال..
ءيكييييد جييييييدت د ييييم الجيييين ت التشييييريعيت لتع ييي ي اييييي الالنييييس التنجييييين ساييييي يجييييهم ليي ي تن ييي ي
ن ييي ي نيييييى يري الءا يييييع ءلنيييييي لنا ييييييلح الاتسيدليييييت لنشيييييعسين الشييييينينين اشييييييراو وليييييى ي اييييييت
ت عييييييي للنيييييت ال يييييدا ت السرلاينييييييت الاشيييييتركت ءالعايييييي نيييييى تنجييييييا الاءا ييييي لييييي الاليليييييي
السرلاينيت الدءليت ءاكجالايت ءالعرسيت ءاآلجيءيت.
سييير الءليييد ييين ررسيييت الاانكيييت العرسييييت الجيييعءديت ءلر يييهي نيييى االن تيييي ءالتعييييءن
اييين لهتييي
اييييع العييييرا ليي ي الاليييييال .كيلييييت انكييييدين سيي ي ن يي ي ا ال ييييييرن جييييتكءن تاهيييييداو ل ييييييرا .رجييييايت
ينييير  .ييي ا ءننيييي الءليييد الجيييعءد تلييييي .نييييدم الليييراين الشيييري ين ءجييياء ءلييي العهيييد ءرئييييس
النس الشءر الجعءد ولى جييدت كاي لاي جييدت تلييت لنييدن الاانكت ءشعسهي.
ءاييييم الءلييييد الجييييعءد كيي يالو ايييين ء ييييير السيئييييت ءالاييييييا ءال را ييييت الجيييييد سييييد الييييرلان ال ايييين
ءء يييييير ال يييييني ت ءالثيييييرءن الاعدنييييييت الجييييييد سنيييييدر النريييي ي ءالييييييل الهيئيييييت العيايييييت لنتلييييييرن
النيرليييييت الجيييييد سييييد الييييرلان اللرسيييي ءءكيييييي ء ييييير ال ي ييييت الجيييييد يسييييد الجييييعدءن ءءكيييييي
ء ارن االجيييييتثاير الجييييييد يييييييي العتيسييييي ءالايييييين العييييييم لهيئيييييت تناييييييت ال ييييييدرا .الجيييييعءديت
الجيييييد يييييلح الجيييينا ءجيييي ير الاانكييييت العرسيييييت الجييييعءديت لييييد العييييرا الجيييييد سييييد الع ييييي
الشار .
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رئيس النس النءاا يجتنسي ءلد الالنس اال ت يد العرا
اليييييءم اللييييد رئيييييس

اء ييييع النييييس النييييءاا /اجييييتنسي رئيييييس النييييس النييييءاا الاييييد اللنسءجيييي
ءلد الالنس اال ت يد العرا سرئيجت الجيد وسرا يم الاجعءد السغداد .
ءنيييييي ش الننيييييي اسييييييدرن الشييييي ي الء نييييييت التييييي ي ننهيييييي الالنيييييس اال ت ييييييد العرا ييييي ليييييد م
ءاجييييييندن اللهيييييءد اللكءاييييييت ءالشيييييعسيت لنت يييييد لليئليييييت كءرءنيييييي ءتيييييدا ييتهي ليييييي” اجيييييتعري
الءلييييد ي ييييم الاشيييييريع التيي ي ينليي ي  .اييييان الاسيييييدرن ءانهييييي سنييييي اجتشيي ي ى الالنييييس اال ت يييييد
اشييييدا و جيييييدت سهييي ا الاسييييدرن ءلهيييءد النييييئاين نيهيييي ن ء يييي ء ييي تييي ت ليييد م اللكءايييت لييي
تار سهي السالد.
ي ال ات الايليت ءال ليت الت
ُّ
كاييييي سليييي” الننييييي التلييييديي .التيييي تءاليييي الن يييييض النيييييص ءجييييسي د ايييي ءت ييييءيرا ءاييييرءرن
وجهيا ل د م اال ت يد الء ن

الكعس يتريس التاي ي اءجعي لسل” ان
سلاءر ء ير النني

ح ايني ال يء ح الكسير

النيييي يا االءي ليييير لييس النييييس النييييءاا
اء ييييع النييييس النييييءاا /تييييريس الجيييييد لجيييين كييييريم الكعسيي ي
ل
الييييييءم االليييييد  -8تشيييييرين الثيييييين  2020التاي يييييي اءجيييييعي لنلنيييييت اال ايييييير ءالنيييييداي .النييسييييييت
سلايييءر يييدد اييين الجييييدن نيييءاا النليييين النييسييييت ءء يييير الننيييي الجييييد ني ييير لجيييين سنيييدر ء يييدد
اجءءل الء ارن لسل” ان اشرءض ال يء الكسير.
ان
ل
ء يييييي الكعسيييي ان اينييييي ال يييييء يعييييد ايييين سييييين ا ييييم الان ييييي .لجيجيييييت ءاكثر ييييي ا ايييييت لندءلييييت
ءالشييييعا العرا يييي لهييييء ياثييييي ءالهييييت ا ت يييييديت ءاجييييتثايريت كسيييير ء شييييريين اجيييييس لنعييييرا
لاييييال يييين كءنيي ي نن ييييت ان ييييال نييييى التليييييرن اييييع العيييييلم النيييييرل اسينيي ي ان اييييي
سعييييد اليييين
ي يييييد ا ايتيييي ييييء اشيييييريع وليييييي ريييييا اللرييييير ءالننييييين الليلييييت ءنيييي الييييرس سييييين الشيييير
ءالغييييرا ءا ايتييي ييي ليجيييي .لا ت يييييد العرا ييي ليليييييي سييييي ييييء لاجييييتنسي الييلنييييي س ييييءرن ياييييت
ءاييين ييي ا الان نيييا نينيييي اال يييالض نيييى كيايييي ت ي ييييي ييي ا الانييي ءتجيييني الايييء نيييى اللنيييييلا
كيانييييت ءاعرلييييت العرا يييييي التيي ي تءاليي ي يي ي ا الاشييييرءض لنعاييييي جييييءيت نييييى تيي ي لينهي سشييييكي جييييريع
ءايييياين اتايييييم الاشييييرءض س جييييرض ء يييي .ااكيييين ءالجييييع التيييييم كنلييييي ا ليكييييءن ساجييييتء الاييييءان ل
العيلايييييت .ايييين لهتيي ي اكييييد الييييء ير نييييى ان ء ارتيي ي ليييييدن ليي ي اكايييييي يي ي ا الاشييييرءض الل ايتيي ي
اءكييييدا اجييييتارار الا يءاييييي .اييييع الشييييركت الكءريييييت سيييين س االتليييييا ءجيييييتم
اال ت يييييديت لنسنييييد
ل
اال ييييالن يييين ت ي يييييي العنييييد سكييييي شيي ي يليت لنشييييعا العرا يي ي  “.ءانتهييييى االلتايييييض سيلتي لكيييييد نييييى
اييييرءرن الاايي ي ييييداي سيعتايييييم الاشييييرءض كءنيي ي ياثييييي ا نسييييي اجيجيييييي لنشييييعا ءلاجييييتنسي االلييييييي
النيداتح.
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سلاءر للنت النداي .النييسيت  ..الكعس ينتن ااثن ا يل ان نت
اللريت ءيجتاع الى اشيكنهم*
اء ييييع النييييس النييييءاا /اجييييتنسي الجيييييد لجيييين كييييريم الكعسيي ي النيئييييا االءي لييييرئيس النييييس النييييءاا
ساكتسيييي الييييييءم االليييييد  -8تشيييييرين الثيييييين  2020ااثنيييييين ييييين ا ييييييل ان نيييييت اللرييييييت سسغيييييداد
سلاييييءر الجيييييدن رئيييييس ءا اييييي للنييييت النييييداي .النييسيييييت .ءاجييييتاع جييييييدت الييييى ا ييييم الاشيييييكي
التييي يعييييين انهييييي جييييكين الادينييييت ءسني ييييت انيييييت التليييييء نييييى االرااييي ال يررييييت ءال اييييي ا.
الناييييرا التيييي تعتسيييير الاتيييين س الءليييييد ل يييييل يييي ا الانييييي ا ءالتيييي يييييتم اليلتهييييي كاشيييييريع
اجييييتثايريت .ءاكييييد النيئييييا االءي لييييرئيس الالنييييس انيييي جييييسا ءان ني ييييا اللهييييي .ءالانججييييي.
ا .العال يييييت سهيييييد وينيييييي اثيييييي يييي ا اكلييييييال .ءاال تاييييييم سيلرااييي ي ال يرريييييت لتكيييييءن ليييييدائا
ءاتن جيييي و لنعءائييييي جييييياي ءان ييي ا الانييييي ا تعييييين ليييييم جييييكين يييييل ء ييي تلتييييي ولييييى ا يييييد
ان اال تايم سيلنداي .السنديت ءرير ي ان النداي .الت تنعكس ايليسي نى الءاي اال يل .

النيئا ان ءر السعيل يتلد” ن واكينيت ر راتا الاء ين
الشهر اللير
لشهرين و ا ت نر و ال هي ولى انت
سغيييداد الييييءم /ء ييي النيئيييا ان يييءر السعيلييي يييينءن اال تيييراي الانيييدم اييين اللكءايييت كسيييير ليييدا
ءالياكييين ان يءاليييا نيييي النيييس النيييءاا س ييييغت التييي ارجيييي سهيييي اييين سيييي اللكءايييت دءن ان ييييتم
نيييي تعيييديي كسيييير دانيييي النلنيييت الايلييييت لتيييى ي يييء .نيييي النيييس النيييءاا  .اءايييلي ان يييينءن
اال تييييراي الانييييدم ايييين اللكءاييييت اسيييييلا لييييي كثيييييرا ءجيجييييير سيلسنييييد نلييييء التكسييييي سيلييييديءن لعييييدن
الييييييي ليي ي لس الياكيييين ان يييييتم الاءالنييييت نييي ي ءجيييينعاي نييييى تن يييييي اال تييييراي لايينيجييييا الليلييييت
ال عنييي ي لتغ ييي يت الرءاتييييا ءاالاييييءر االجيجيييييت لنسنييييد  .ء يييييي النيئييييا ان ييييءر السعيليي ي ليي ي سيييييين
ييييل و ا تيييي نر ييييينءن اال تييييراي اكثيييير جيييينعاي سيلتنجيييييا اييييع اللهييييي .الاعنيييييت نييييى ت ييييال
رءاتييييا الاييييء ين لشييييهريين اتتيييييليين سجييييسا تييييينير راتييييا شييييهر تشييييرين االءي ءنليييين جن ييييي
شهر تشرين الثين ءلم ت ر رءاتا الاء ين الى االن .
انت
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النيئا رييي الاجعءد  :ينءن اعيدلت الشهيدا .رلع الاجي لت
ءالعدالت ءالنيد اللنيئ ن الء را ءالنءاا
ءكيلييييت الاعنءاييييت /كشيييي  .للنييييت التعنيييييم النييسيييييت االلييييد يييين ايييينح ييييينءن اعيدلييييت الشييييهيدا.
ااتييييييي ا .دييييييدن ل يييييليا اليييييدرلي .الني يييييت اييييين اليييييء را ءالنيييييءاا ءرليييييع ييييينهم الاجيييييي لت
ءالعدالت ءالنيد اللنيئ اسينت ان ا د ان النلنت النينءنيت ءال ال ت لنلنت التعنيم س .
ء يييييي اييييء للنييييت التعنيييييم رييييييي الاجييييعءديين ع ييييينءن اعيدلييييت الشييييهيدا .ا ييييى اللييييا لنيييي
ل ييييليا الييييدرلي .الني ييييت ايييين الييييء را ءالنييييءاا ءالييييدرلي .االنيييير التنييييديم لندراجييييي .ايييين
دءن اءالنت دائرت ءان دءن ا يات ءاجتثني ان شر العار”.
ءاايييي عاييين سيييين االاتييييي ا .االنييير التييي انلييي .ل يييليا اليييدرلي .الني يييت ييي الغيييي شييير
الاجيييييي لت ءالعداليييييت ءالنييييييد اللنييييييئ نيييييد التنيييييديمح اشييييييرا اليييييى ان عالنيييييينءن ا يييييي م الليييييا
سيلل ييييءي نييييى الننييييا العنايييي ليييي ء يييي .كييييين ءلييييا النييييءانين الجيييييسنت ل يييير الننييييا العنايييي
سيلعييييييانين لييي ي الييييييل الترسييييييت ءالتعنييييييم”.ءاءايييييح الاجيييييعءد ان عالنيييييينءن ليييييم يلتيييييء نيييييى
ا يلييييا ال نسييييت ءاناييييي لييييي س نييييرا .لديييييدن تلاييييي ااتيييييي ا .ل ييييليا الييييدرلي .الني ييييتح اللتييييي
اليييى ان عالنيييينءن ا يييد اييين سيييي النلنيييت النينءنييييت ءال ال يييت لنلنيييت التعنييييم سييي ءالنلنيييت رالايييت لييي
لانت ءت يال ءرلا .الدنءي الى لنجت الت ءي .نى النينءنح.

النيئا يار ال يي  :ت ريح نييس لديد سش ن الرءاتا
الجييييءاريت نيييييء  /يكييييد النيئييييا الاجييييتني يييييار ال يييييي اللييييد ءلييييءد ياييييءاي لييييد اللكءاييييت تك يي ي
لتجييييديد رءاتييييا الاييييء ين دءن الليلييييت لت ييييءي .النييييس النييييءاا نييييى ييييينءن اال تييييراي اليي ي راو
ايييين "نييييرء الاييييءر يييين الجييييي رن".ء يييييي ال يييييي ون "النلنييييت الايليييييت النييسيييييت تيسعيييي .اييييءارد
ءن نييييي .اللكءاييييت لن تييييرن الجيييييسنت ء نيييييس ياييييءاي اءلييييءدن لييييد اللكءاييييت لتجييييديد الرءاتييييا دءن
الليلييييت ولييييى ت ييييءي .السرلاييييين نييييى ييييينءن اال تييييراي" اعتسييييرا و ين "اليءلييييت الييييرس سييييين ييييينءن
اال تييييراي ءتجييييديد الرءاتييييا يييي اليءلييييت لكءايييييت لناييييغ نييييى السرلاييييين".ءياييييي ال يييييي ين
يلسييي .سي ي اللكءايييت
" نييييس العدييييد اييين الايييءر التي ي نننييي .ليييديني شيييكءكي و ءريسيييت ليييءي الاسنيييا الييي
جييييسني و لييي يييينءن اال تيييراي اييين سينهيييي ايييي يثيييير اييين يليديييي” اييين ينهيييي يسيييد .اجيييتعداد ي تن ييييي
 10ترينيييييءن ايييين الاسنييييا ليي ي النييييينءن دءن ين نعيييير اييييي يي ي الجييييسيا ون ييييل .التيي ي لعنتهييييي
تاييييي هي ليي ي اجييييءدن النييييينءن ء يي ي ال تلتيلهييييي ء يي ي تعنييييم ليييييدا و ين الييييديءن ءلءائييييد ي جييييتر ا
السنيييييد ءت ييييييد ال سيييييي الاجيييييتنسنيت نيييييى الليييييييي الانسنيييييت" اللتييييي و وليييييى ين "ء يييييير الايلييييييت يييييء
انت ييييص لييي اال ت ييييد ءسنيييي .نيييي ةاييييي كسييييرن ليييين تءليييي اليييء ارن لكييين سيلنتيليييت لييييس لديييي
لنءي لألج الشديد".
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ن ةنر الانترلي .سشين الالكات
النيئا لجن لد م يكش
االتليديت
ايييييء النلنيييييت النينءنييييييت النييسييييييت لجييييين ليييييد م االليييييد ييييين انييييير
ءكيليييييت الاعنءايييييت /كشييي ي
الاجييييتلدا .سشيي ي ن ييييينءن الالكاييييت االتليديييييت اسينييييي ان النييييء الجييجيييييت ا ترليييي .ايييياين ارنيييييت
الناييييين ليييي الالكاييييت.ء يييييي لييييد م ان عالنييييال االسيييير سييييين النييييء الجييجيييييت سشييييين الالكاييييت
االتليدييييييت يتاليييييءر ليييييءي يييييدد النايييييين ءاييييياين يييييدم ت يييييرد اكيييييءن دءن انييييير لييييي يييييرار
الالكاييييت”.ءااييييي ان عالنييييء الجييجيييييت ا ترليييي .ان يكييييءن ييييدد الناييييين  7انيسييييي لنهييييي اثنييييين
لكييييي اكييييءن لياييييي ا ترليييي .سعييييي اال ييييرا ان تكييييءن التنجييييياي .ثالثييييت اييييي لكييييي اكييييءن ا
تجييييعت انيسيييييي لنيهيييييين”.ءيءايييييح ليييييد م ان عال نهيييييي جييييييكءن لهيييييم اييييياين ليييييا الييييينني ليييي
النييييرارا .الني ييييت سشييييين الالكاييييت االتليديييييت نييييى ان يناييييع النييييرار الييييى اشييييرا ء ييييييرت
الناينح.

النيئا الاد ال

ير  :سياكين اللكءات ا ال رءاتا الاء ين
النايس الانسي

نينييييي /اكييييد انييييرر النلنييييت الايليييييت النييسيييييت الاييييد ال يي ي ير نييييى ااكينيييييت اللكءاييييت ا ييييال رءاتييييا
الاييييء ين النايييييس الانسييييي .ء يييييي ليي ي ت ييييريح اتن يي ي ان النلنييييت الايليييييت جتجتاييييي يييييءم رييييد
ييييددا ايييين اجيييينءل ء ارن الايليييييت لسليييي” ييييينءن اال تييييراي الييييدانن ال عنيي ي ءيكييييءن يييييءم الثالثييييي
ا ييييدادا لنءر ييييت النهيئيييييت لننييييينءن ءاالرسعييييي اء النايييييس الت ييييءي .نييييي .ءاءاييييح انيييي سياكييييين
اللكءاييييت ا ييييال رءاتييييا الاييييء ين ليييييي الت ييييءي .نييييى النييييينءن اء سعييييد يييييءم ءالييييد انيي ي ايييين
االاييييء اي التيييي لييييديهي ءتعءيايييي ايييين اال تييييراي ليييي االييييييم الانسنييييت اشيييييرا الييييى ان النايييييس
الانسي ياكن لنلكءات ا ال الرءاتا ل كي االلءاي.
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النيئا يلر العين  :ننت ر ان اكدارن الايركيت اللديدن الك
الن ر اليني كي"سرايي ن "

ن

الجييييءاريت نيييييء  /يييييي اييييء للنييييت العال ييييي .النيرليييييت النييسيييييت يييييلر العييييين اللييييد ون يايييييم
اليييرئيس الايركييي الانتنيييا ليييء سيييييدن لر يييت سعيييدم تكيييرار "الن يييي " التييي ارتكستهيييي ودارتييي لييي
هييييد الييييرئيس الايركيييي الجييييسا سيييييراس يءسياييييي تليييييا العييييرا دا يييييي و اكدارن الايركيييييت اللديييييدن
ييين الن ييير وليييى العيييرا كيييي"سرايي ن ييي ال يكثييير يء ءر يييت لناجييييءات".ء ييييي العيييين لييي
وليييى الكييي
سيييييين ون "العييييرا يين يت نعييييءن ولييييى لنسييييت لديييييدن ليييي العال ييييي .الايركيييييت العرا يييييت ال تيييي كر م
سيلجييجييييي .الني ئييييت التيييي ارتكستهييييي ودارن الييييرئيس يءسياييييي ليييي العييييرا يييييءم كييييين سييييييدن نيئسييييي و
لنييييرئيس".ءياييييي "لنييييد سييييي .ءااييييلي و ين تنييييس الجييجييييي .الاتلييي ي ن جييييال .لتءرييييي ويرانيي ي ليي ي
العيييرا ءتيييدني يايركييي لييي لييي الشييينءن الداننييييت لنعيييرا وليييى ليييد االنلييييي ل ييير ايييد ةنييير لييي
انتنيسييييي 2010 .كايييييي ءشيييييلع .نيييييى ناييييء الانيشييييييي .ليييي لجيييييد الدءلييييت العرا ييييييت ء يييييد دليييييع
العرا يييييءن لييييرا لييييس ثانيي يي و ريلييي يي و ايييين ليييييين يسنيييييئهم ءانييييدرا .ء يييينهم لييييي” يد لييييس لنشييييء
اكر يا الدا ش ءاكر يا الانيشييء الاايد ".

النيئا اار الكرء  :ينءن اال تراي جيارر النايس النيدم
ءجتن ي اسيلغ الى الن
ءكيلييييت الاعنءاييييت /اكييييد النيئييييا اايييير الكييييرء االلييييد سييييين ييييينءن اال تييييراي جييييي ر لنت ييييءي.
ليييي لنجييييت النايييييس النيييييدم.ء يييييي الكييييرء ان عالاشيييييءرا .سييييين الكتييييي الجييجيييييت لييييييي ييييينءن
داتييي لكءاييييت الكييييي ا اليييي اي اجييييتارا ايييين الييييي الء ييييءي الييييى تءالييييا اسييييدئ
اال تييييراي الييي
ايييين نيليييييت تلديييييد الاتغيييييرا .الاييييرءريت ني ييييت ليي ي ييييي الايييييض سييييين الاسيييييلا التيي ي كيييير .ليي ي
النييييييينءن ارت عييييييت لييييييدا لهييييييي تييييييدا يي .يجيييييييت نييييييى اال ت يييييييد الييييييء ن ليييييي الجيييييينءا.
النيداييييت ”.ءااييييي ان ع ييييينءن اال تييييراي جييييي ر ليييي لنجييييت النايييييس النيييييدم لنت ييييءي .سعييييد
اكاييييييي كيليييييت الاتغييييييرا .الرئيجييييييت ءني يييييت ءان الاسييييييلا جيييييتن ي اليييييى اكثييييير اييييين ن ييي ي ا
اليءليييد د يييم نيييييس ل نيييا اللكءايييت ليييي 41ترلييييءن دينيييير اللتيييي اليييى اال تيييراي رريييم انييي ايييرءرن
ارلنيييييت لكنيي ي يا ثييييي ا سييييي ايليييييت كسيييييرن تثنييييي كي ييييي اال ت يييييد الييييء ن ءجيي ي تليي ي يرا .ات ايييييدن
ان ان تكرار انيت اال تراي جتند الى اني ر لا نى اال ت يد ءسيشكيي اتعددنح.
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رئيس اللاهءريت ينكد ارءرن النهءي سيل رء الثنيليت ءد م
الشسيا الاسد ين
ءكيليييييت االنسيييييي العرا ييييييت /يكيييييد رئييييييس اللاهءرييييييت سييييير م ييييييلح اليءم اللد ايييييرءرن النهيييييءي
سيل ييييرء الثنيليييييت ءد ييييم الشييييسيا الاسييييد ين.ء كيييير الاكتييييا اك الايييي لرئيجييييت اللاهءريييييت ليييي
سييييين ين"اليييرئيس ييييلح اجيييتنسي ء يييير الثنيليييت ءالجيييييلت ءاآلثيييير لجييين نيييي م ءيكيييد نيييالي الننيييي
ي ايييييت اءا يييينت العاييييي ءدلييييع لنييييت الثنيلييييت لييي السنييييد لييي انتنييي االنت ي ييييي .ال نيييييت ءتنييييديم
اليييييد م اليييييى الءجيييييي الثنيلييييييت ءالدسييييييت ءالنهيييييءي سيلاجيييييير ءالانتيييييديي .ءال يييييرء الثنيلييييييت
الييييى لينييييا تييييءلير الييييد م الكياييييي لنشييييسيا اليييي ين يثستييييءا لييييدارتهم ليييي ال عيليييييي .ءالاهرلينييييي.
الالنييييييت ءالدءلييييييت".اييييين لينسيييي ثايييين اليييييء ير لجييييين نيييييي م دءر رئيجيييييت اللاهءرييييييت ءاال تاييييييم
الاتءا يييي لءا يييع الثنيليييت ء يييدم شيييرلي و ييين جيييير ايييي اليييء ارن ءن هيييي الاجيييتنسنيت ليييءي العايييي
الثنيل ءاللركت الدسيت ءال نيت ل السند".

الكي ا  :ال رص االجتثايريت اتيلت يايم الشركي .الجعءديت
الجيييييءاريت نييييييء  /اكيييييد رئييييييس اليييييء را ا ييييي ى الكيييييي ا االليييييد ان ال يييييرص االجيييييتثايريت
اتيلت يايم الشركي .الجعءديت لياي اشير الى جع اللكءات لت ليي كي العنسي .ااياهي.
ء يييييي اكتييييا الكييييي ا ليي ي سيييييين ان "رئيييييس النييييس الييييء را ا يي ي ى الكييييي ا اجييييتنسي اليييييءم
الليييييد ي ايييييي الالنيييييس التنجيييييين العرا يييي الجيييييعءد اليييي يعنيييييد التاي يتيييي ليييي العي يييييات
سغداد لاني شت الن التن ي يت لالت ي يي .ءا كرا .الت ي م الاء عت سين السندين ".
ءاكييييد الكييييي ا " نييييى ي ايييييت نييييد ييي ا االلتاي ييييي .التييي ت ايي ي الييييى ت ييييءير العال ييييي .الثنيئيييييت
سييييين سغيييييداد ءالرييييييي ءتعيييي ةلييييي التعييييييءن الاشييييترس ليييي انتنيييي الالييييييال .ءساييييي يلنيييييا
ا يلح شعس السندين ".
ءاشيييييير اليييييى ان "ال يييييرص االجيييييتثايريت اتيليييييت ياييييييم الشيييييركي .الجيييييعءديت" اسينيييييي ان "اللكءايييييت
تجعى الى ت ليي كي العنسي .يايم الشركي .الت تررا ل االجتثاير سيلعرا ".
ءاءاييييح "ي ايييييت ت عيييييي سعييييي الاشيييييريع الاشييييتركت سييييين السنييييدين اييييان و ييييير اللياعييييت العرسيييييت
لاال ن ت ءير العاي ل الجء الن يت".
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الكي ا ءالءائن يسلثين الجسي الك ينت لننهءي سءا ع العاي ل
الانيل اللدءديت
ءكيليييييت االنسيييييي العرا ييييييت /سلييييي” رئييييييس اليييييء را ا يييي ى الكيييييي ا ايييييع رئييييييس ييييي ن الانيليييي
اللدءديييييت النييييءا ايييير الييييءائن اليييييءم اللييييد الجييييسي الك ينييييت لننهييييءي سءا ييييع العاييييي لييي الانيلييي
اللدءديت .
ء كييير سييييين لنهيييي ن ين "رئييييس النيييس اليييء را ا ييي ى الكيييي ا التنيييى لييي اكتسييي رئييييس يييي ن
الانيليي ي اللدءديييييت النييييءا ايييير ييييدنين الييييءائن لاني شييييت اءاايييييع ييييدن ا .يييينت سعاييييي الانيليي ي
اللدءدييييت ".ءيكيييد الكيييي ا نيييالي الننيييي نيييى "ي اييييت وريييال الاعييييسر ريييير الرجيييايت لايييي تشيييكن
ايييين جيييينسيي .نييييى ءا ييييع اال ت يييييد الييييء ن ءلاييييييت الانييييتة الالنيي ي ءكيي ي لس العاييييي نييييى ونشييييي
الانتسيييييرا .ال يل يييييت لنساييييييئع الاجيييييتءردن ءونايييييي هي وليييييى اليييييددا .ايييييي اللهيييييي الاركييي ي
لنتنيييييييس ءالجيييييي رن النء ييييييت ءي اييييييت التنجييي ييا الاشيييييترس سيييييين اليييييدءائر العيانيييييت لييي ي الانيلييي ي
اللدءدييييييت لنل يييييءي نيييييى التكيايييييي ءلجييييين الدا اايييييي يييييينعكس ويليسيييييي لييي ي تلنييييييا اكييييييرادا.
الدا ات لناءا نت االتليديت ءاكيللت التهريا ءالت ءير ءالهدر سيلايي العيم ".
ءياييييي السيييييين ين "الننييييي شييييدد نييييى ي ايييييت و اييييير الانيلييي اللدءديييييت لتكييييءن ءالهييييت لايييييريت
ءك لس اليجست الكءادر ال يجدن ءاتني اكلرا ا .النينءنيت الال ات سلنهم ".
ءتيييييسع السيييييين ين "الييييءائن اجييييتعري نييييالي الننييييي اكلييييرا ا .الاتنييي ن لتع يييي الءا ييييع الانييي لييي
الانيليي ي اللدءديييييت ءتن ييي ي تءليهييييي .رئيييييس الييييء را سيي ي لس ااييييي شييييكي ءا عييييي يانيييييي كييييس لييييري
يسييييت الدءلييييت ليي ي الانيليييي كيلييييت" اسينييييي دءر الهييي ي ن الرييييييد ءاالكيتهييييي ليييي ت سيييييا اجييييتراتيليت
الكاييييت ءادرءجييييت لنجييييي رن ليييي يدا اهياهييييي ءت عيييييي دءر ييييي الر يييييس ءالتييييد ين ااييييي انعكييييس
لييييس ليي ي اييييس العديييييد ايييين الانيل ييييي .ءتع يييييم اكيييييرادا .اللكءايييييت لتن يييي ال اييييت اال ت يييييديت
الرا نت".

ء ير الايليت يسل” التعيءن الاشترس اع ءلد الالنس التنجين
الجعءد
ءكيلييييت االنسييييي العرا يييييت /سليييي” ء ييييير الايليييييت نيي ي سييييد الاييييير ييييالء اليييييءم اللييييد التعيييييءن
.ء كيييير الاكتييييا اك الايي ي لييييء ير الايليييييت ليي ي
الاشييييترس اييييع ءلييييد الالنييييس التنجييييين الجييييعءد
سيييييين ين "ء ييييير الايليييييت اجييييتنسي اليييييءم اللييييد ءلييييد الالنييييس التنجيييييا الجييييعءد ءاليي ي جيييييسدي
سعنييييد التاي يتيي ي ليي ي العي ييييات سغييييداد ".ءياييييي ين "الييييء ير رلييييا ليييي سدايييييت الننييييي سيلءلييييد
الجيييييعءد ءلييييير التسيلييييي” سيييييسعي النايييييييي الني يييييت سالييييييي اال ت ييييييد ءاالجيييييتثاير ءاالت ي ييييييي.
الثنيئييييت ايييع الجيييعءديت ".ءتييييسع الاكتيييا اك الاييي ينييي " راييي .نيييالي الننيييي تنييييرير يييدد اييين
النلييييين اال ت يييييديت ءالتليريييييت ءاالجييييتثايريت ءالتناءيييييت التيي ي تهييييد ولييييى تع ييي ي العال ييييي .الثنيئيييييت
سيييين السنيييدين ءليييتح ةليييي التعييييءن لييي يييدد اييين الالييييال .الاهايييت الييي جيييتكءن لييي ةثيييير ويليسييييت
نى للم التعيءن الاشترس".
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ء ير العاي يعنن ان الس رن شاءي  ٢٠٠٠يجرن لديدن سيلاليل ت
سراتا اللاييت االلتاي يت
الجيييييءاريت نييييييء  /ي نيييييين ء يييييير العايييييي ءالشييييينءن االلتاي ييييييت ييييييدي الركييييييس االليييييد شييييياءي
 ٢٠٠٠اجييييرن لديييييدن ليي ي اليل ييييت الس ييييرن سي ينييييت اللاييييييت االلتاي يييييت.ء يليييي .ء ارن العاييييي ليييي
سييييييين ان "الركييييييس ءليييي نيييييالي ييرتيييي اليل يييييت الس يييييرن ييييييءم االليييييد الاءاليييييا ٢٠٢٠-١١-٨
سيكايييييي الييييرا ا .شيييياءي  ٤٥٥اجييييرن تنييييداءا س نسيييييتهم انيييي العيييييم  ٢٠١٦نييييى ان يييييتم ا ييييدار
س ي ييييي .الييييي(ك .كيرد) ءا ييييالن االجيييياي نييييالي االجييييسءض الليييييل ".ءل يييي .سيييييين الييييء ارن الييييى ان
"العدد النيص سيلاشاءلين اللدد يندر اان ل ت الاليل ت".

الاءارد "ترلي" اجتثاير الاييا اللءليت :الن ين ان ل ت يلييي
الاجتنسي
الجيييييءاريت نييييييء  /ي ننييييي .ء ارن الايييييءارد الايئييييييت االليييييد رلايييييهي "النيييييي ع" الجيييييتثاير الايييييييا
اللءليت اشيرن الى ان لس ان ل ت الييي الاجتنسي.
ء يليييي .الييييء ارن ليييي سيييييين ون " نيييييس تءليييي لييييسعي الاليل ييييي .الا نييييت نييييى ال ييييلرا رييييرا
ال ييييرا .سييييد ءن الاجييييتثارين الالنيييييين ءاال نيايييييين الجييييتثاير الاييييييا اللءليييييت ءني ييييت لالرييييراي
ال را ييييييت التييي ي تلتيييييي اليييييى الكثيييييير اييييين الايييييييا دءن التنجييييييا ءالتعييييييءن ايييييع ء ارن الايييييءارد
الايئيييييت" اسينييييت ان "الييييء ارن ساءلييييا النييييينءن يييي اللهييييت الن ي يييييت الاجيييينءلت يييين التن ييييي
لتناييييييت الايييييءارد الايئييييييت الانتن يييييت سشيييييكي اجيييييتدام ءانهيييييي الايييييييا اللءلييييييت ءلاييتهيييييي اييييين
االجيييييتن ا ءالجيييييلا اللييييييئر ".ءااييييييل .اليييييء ارن ين "نييي ي ين الايييييييا اللءلييييييت الاجيييييتدام اتيييييءلر
سكايييييي .نينييييت ال تتيييييح التءجييييع الهيئييييي لالجييييتثاير ال را يي ي ءان النيي ي ين االجييييتراتيل ييييء ل ييييت
الييييييي الا جييييتنسي ايييين ثييييرءن العييييرا الايئيييييت ءكيييي لس ييييء نيييي ين ليييييء لتنسيييييت التييلييييي .اييييييا
الشرا ل رء الل ي االجتثنيئيت الت تشهد ي ان نت الشر االءج ".

- 13 -

العدد -359 :االثنين 2020-11-9

ء ير الترسيت يءالا نى ييدن ال ي ت االجتيعيسيت لاعي د ال نءن
اللاينت لنعيم الدراج
نينييييي /ءالييييا ء ييييير الترسيييييت نييي لايييييد الييييدليا اللييييد نييييى ييييييدن ال ي ييييت االجييييتيعيسيت ل جيييييم
اعي ييييد ال نييييءن اللاينييييت لنسنييييين ءالسنييييي / .الدراجييييت ال ييييسيليت لنعيييييم الدراجيييي 2021 – 2020
 .ءيءاييييل .الييييء ارن ليييي سيييييين تننيييي .الءكيلييييت الء نيييييت العرا يييييت لالنسييييي نينييييي نجيييينت انيييي ون
الييييء ارن اسنغيييي .ي جيييييم اال ييييداد ءالتييييدريا  /شيي يعست الاعي ييييد التيسعييييت لناييييديريي .العياييييت لنترسيييييت ليي ي
الس يييييرن االنسيييييير
الاليل يييييي( .سغيييييداد الكيييييرة الءليييييى ءالثيلثيييييت الر ييييييلت الءليييييى نينيييييء
يييييير) س يييييييدن
النيدجييييييت
يييييال اليييييدين كركيييييءس ديييييييلى ءاجييي ي النلييي ي الشييييير
ال ي يييييت االجيييييتيعيسيت سءا يييييع ( )10يييييالا لكيييييي جيييييم لييييي اعي يييييد ال نيييييءن اللاينيييييت  /الدراجيييييت
ال ييييسيليت نييييى ان يييييتم لييييس سعييييد تييييءلر اكاكينيييييي .النءلجييييتيت الاتاثنييييت سييييي(الني ي .الدراجيييييت ء
الاالكي .التدريجيت لاالو ن الثي” الادرج ) .

العرا سانيجست لء سييدن :التلديي .الاشتركت تد ءني لتكثي
العاي الاشترس
الجييييءاريت نيييييء  /ييييدا .ء ارن النيرليييييت االلييييد التهييييين الييييى الييييرئيس االاريكيييي الانتنييييا لييييء
سييييييدن سانيجييييست لييييء ا ليييي االنتنيسييييي..ء يييييي ء ييييير النيرليييييت لييييناد لجييييين ليييي سيييييين "يتنييييدم
سيلتهنئت لرئيس الءاليي .الاتلدن االايركيت الانتنا لء سييدن".
ءااييييي "نت نييييع لتع ييي ي العال ييييي .الثنيئيييييت ءالييييدلع سعلنييييت اللييييءارا .ءالتعيييييءن سييييين السنييييدين نييييى
كيلت ال عد" اشيرا الى ان "التلديي .الاشتركت تد ءني لتكثي العاي الاشترس".
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الن ا ت تاس 113اجتندا و ا ءرا و ل شركت ن
ساءلسهي  1,4انيير دينير

الس رن

ر

ال يييييرا .نييييييء  /ي ننييييي .يئيييييت الن ا يييييت االتليديييي يت االثنيييييين ين االكيتهيييييي لييي ي اديريييي يت تلنييييييا
الس يييييرن ن ييييي  .انيتييييي ايييييس لييييييال .ت ءيييييير ء يييييدر لناييييييي العييييييم لييييي اجيييييتندا .شيييييرا
ءيايسير نيرييت ل شركت ن الس رن ءاديريت سنديت ش العرا.
ين "لريييييا اديريييييت تلنيييييا الس ييييرن
ء يليييي .دائييييرن التلنينييييي .ليييي الهيئييييت ليييي سيييييين ييييل
الييي انتنييييي ولييييى شييييركت ن ييي الس ييييرن يييييم ساييييس ( )113اجييييتندا و ايي ي ءراو (ء ايييييو) ني يي يي و سشييييرا
الاييييييءاد االلتيي يييييييت لنجييييييم الاعييييييدا .الن يييييييت ليييييي الشييييييركت تييييييم ساءلسهييييييي يييييير اسنييييييا
( )1,400,000,000انيييييير دينييييير ايييين سييييي الهيئييييت الايلييي يت لنشييييركت اللتييييتو ولييييى ين الاييييءاد لييييم يييييتم
شييييران ي ء ييييرل .اسيلغهييييي لالييييال .ء ايييييت ءيجيييي ر .العانيييييت يييين اييييس جييييكرتير اييييدير جييييم
الاعدا .التشغينيت ءشنين سعد اي الاتجناين لناسنا الا كءر".
ءياييييل .ون "ال رييييا الييي انتنيييي وليييى اديرييييت سندييييت شييي العيييرا تاكييين لييي انييييت ان ييينت اييين
اييييس ( )462واييييسيرن نيرييي يتج لءلييييءد ييييدر كسييييير سيلايييييي العيييييم ايييين نييييالي سيييييع العنيييييرا .سنييييي و
نييييى نسييييي .شييييرا ءتنييييدير ي ساسيييييلا ال تتنيجييييا اييييع يجييييعير ي اللنينيييييت كءنهييييي تنييييع لييي اركيي ي
اييييي شيي ي العييييرا" اسينييييتو ين " ياييييت الهييييدر سيلايييييي العيييييم تنييييدر سييييي( )2,000,000,000انيييييير
دينير".
ءسينيييي .ينيييي "تييييم تن يييييم الايييير اييييس ي ييييءليين سيلااييييسء ي .ليييي العانيتييييين النتييييين ن يييي تيج
سنيييييي و نيييييى اييي ي كرتين اييييييئيتين ء رايييييهاي رلنيييييت الاتهايييييين نيييييى ياييي ي الكايييييت التلنييييييا
رر تء ي هاي نى ات التلنيا".
الانت ت سيلن ر سناييي الن ا ت ل الس رنج ال

ءدن يكثر ان يل

ني ان انياي .الن ء لاني ا جكني م
سنينء ءدييلى

ءكيلييييت كييييي العييييرا  /ا ننيييي .ء يييييرن الهلييييرن ءالاهلييييرين اي ييييين ليييييئا ليييييسرء اللييييد ييييءدن
( )2.131ني لييييي و كدلعييييت لديييييدن يئييييدن ايييين انياييييي .النيييي ء الييييى انييييي ا جييييكني م اال يييينيت ليييي
اليييييل ت نينييييء ء دييييييلى.ء يليييي .ليييييسرء ليي ي سيييييين ون "انيييييم لايييييم العنيييييي ءانيايي ي اللد ييييت
االءي ءالنييييياس ليييي اليل ييييت نينييييء شييييهد .ييييءدن ( )1,976ني لييييي الييييى انييييي ا جييييكني م ليييي (
الاء ييييي ء تييييي س ييييت ء النييييييرن ء النايييير ء السعييييي ء اناييييءر ء الالنسيييييت ء النيييييرءان ء رسيعييييت
ء تنع ر)".
ءاايييييل .ان "انيييييم الءنييييد الثييييين ليييي اليل ييييت دييييييلى شييييهد ييييءدن ( )155ني لييييي الييييى انييييي ا
جييييكني م اال يييينيت ليي ي نيييييليت لنييييءال ء الجييييعديت" اءاييييلت ان "الييييييم الانسنييييت جتشييييهد ييييءدن
ءلسييييي .لديييييدن لالجيييير الني لييييت ايييين انياييييي .النييي ء ولييييى انييييي ا جييييكني ي ال يييينيت تاهيييييدا لغنييييا
الانياييييي .ءانهييييي انيييي النيييي ء ليييي الييييسالد".ءيكييييد" .جييييع الييييء ارن كرييييال انيييي النييييي لين
س جيييرض ء ييي .ااكييين سعيييءدن لاييييع االجييير الني ليييت وليييى انيييي ا جيييكني م اال ييينيت ء ييييي ايييع ليييي
كي االشكيال .الت ان ش نهي ر نت انيت ءدن اال يل ولى اني نهم".
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وجتئني

الجييلت سين و نيم كردجتين ءويران

ال يييرا .نييييء  /ي نييين جيييم اك يييالم ءالعال يييي .لييي ان ييي ليييي ايييران الليييدءد سييي ن لركيييت تننيييي
الجيييييي سييييين و نيييييم كردجييييتين ءويييييران " يييييد .ولييييى ليلتهييييي ال سيعيييييت" لكيييين الاجيييييلرين ا يييييلسءن
سيييالرا انتسيييير الجيييالات اييين كءرءنيييي.ءليييي لي ي سييييين يييدر ييين جيييم اك يييالم ءالعال يييي .لييي ان ييي
ليييييي ايييييران الليييييدءد ين نيييييى الاجييييييلرين اييييين و نييييييم كردجيييييتين وليييييى لاهءرييييييت وييييييران
اكجييييالايت ءسيييييلعكس ين يكءنييييءا ليييييانين شييييهيدن تثسيييي .ييييدم و يييييستهم س يييييرءس كءرءنييييي.ءلجييييا
السييييين ليييان نيييى ايييءا ن و نييييم كردجيييتين الييي ين يرءايييءن الجييي ر وليييى وييييران ين يكءنيييءا لييييانين
شييييهيدن تثسيييي .ييييدم و يييييستهم س يييييرءس كءرءنييييي ولييييى لينييييا ت شيييييرن الجييي ر اكيرانيييييت كاييييي يليييير
ن ليرءس كءرءني نى اللدءد ند ءدتهم ولى و نيم كردجتين.
لهم انتسير الكش
يييين
ياييييي الاءا نييييءن اكيرانيييييءن ءاللينييييا النيييييداءن ايييين ويييييران ليليييير لهييييم انتسييييير الكشيييي
لييييييرءس كءرءنيييييي نيييييى الليييييدءد ءسعيييييد اتنيييييي اكليييييرا ا .ال يييييليت يجييييياح لهيييييم سيييييدنءي و نييييييم
كردجييييتين.ءكينيييي .الانيليي ي اللدءديييييت سيي يين و نيييييم كردجييييتين ءلاهءريييييت ويييييران اكجييييالايت ييييد يرننيييي.
ل ءل الجيي ان شهر شسي ان العيم الليل سجسا ت ش ليرءس كءرءني.
ء يييييد ي ننييييي .ء ارن الداننييييييت ليييي و نييييييم كردجيييييتين ليييي  24تشيييييرين الءي الان يييييرم ينيييي يجييييياح
لاييييءا ن و نيييييم كردجييييتين سيلجيي ي ر ولييييى ويييييران لكيييين الاييييءا نين اليي ي ين كيي يينءا ينييييءءن الجيي ي ر ولييييى
ويران يلءا ون النن نيت اكيرانيت ل يرسيي تاتنع ن انلهم ت شيرا .الج ر.

الديانرا

الكردجتين ين ت يلل اع ي
انر لر سسغداد

ر

سن ءص لر

نينييييي /ن ييييى اجيييينءي ال ييييرض النييييياس لنليي ي ا الييييديانرا الكردجييييتين ليي ي سغييييداد ل ييييءي يييينح
نيييير و يييير النيييينءن ايييع ي ييير شييييع ليييءي لييير انييير ال يييرض ءينكيييد ين الانييي ايييي اي لييي
الالكاييييت.ءي نيييين اجيييينءي ال ييييرض لشييييسكت رءءداء اك الايييييت الكرديييييت ين "اييييي يشيييييض لييييءي دنييييءي
ييينح سن يييءص لييير انيييرا لييي سغيييداد لييييس يييليلي و سييي
اللييي ا اليييديانرا الكردجيييتين لييي
شييييكي اشيييييرا الييييى ان الانيييي ا ييييرء يايييييم الالكاييييت ليليييييي و ءينييييءم اليايييييين ساتيسعتيييي سشييييكي
ييييءا  ".ءيايييي واييييلت وليييى الالكايييت تنيييءم للنيييت لكءاييييت ساتيسعيييت الانييي ء ييي اجيييتارن لييي
انهيييي اءايييلي و "ال نعييير وليييى اآلن ا يييير الييي ين تيييم التليييي م نيييى نن ييييت لييير انرنيييي ء يييم
 14شن ي و ءال ندر اي ا لي سهم".
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اللشد الشعس يلس تعراي لدا ش لنءا جيارا
االلييييد

الجييييءاريت نيييييء  /ا ننيييي .يئييييت اللشييييد الشييييعس
جيارا .
ء يليييي .الهيئييييت ليي ي سيييييين ان " ييييءا .النييييءا  41سيللشييييد الشييييعس الس يييي .اليييييءم اللييييد تعراييييي
ل نيييييءي "دا يييييش" االر ييييييس ليييي ان نيييييت تيييييي اليييي ا لنيييييءا ادينيييييت جييييييارا ساليل يييييت ييييال
الييييدين".ءاايييييل .ان " ييييءا .النييييءا  41سيللشييييد السيييير .الييييدءا ش الاهيييييلاين نييييى ال ييييرار سعييييد
االشتسيس اعهم".

انيي.

يييين السييييي تعراييييي لييييدا ش لنييييءا

ال الدين تعنن نتيئة اليءم االءي ان انيت اكلءي
ءالنينءكت

ءكيليييت كيييي العيييرا  /ا ننييي .يييييدن انييييي .يييال اليييدين االليييد نتييييئة انييتهيييي االانييييت لييي الييييءم
االءي نيييييى ان ال هيييييي ليييي اكليييييءي ءالنينءكيييييت.ء كييييير ا يييييالم النيييييييدن ان ع يييييييدن انييييييي .يييييال
اليييييدين لنلشيييييد الشيييييعس شييييير  .للييييير الييييييءم االليييييد سعانييييييي .ت هيييييير ءت تييييييش لسييييييي اكليييييءي
ءالنينءكيييييت ساشييييييركت اللءييييييت ( )٥١ ٣٥ ٣١ ٦ءليييييء التييي ي ن ءااييييين اللشيييييد ء يييييءن الرجيييييءي
النهريييييت وايييييلت الييييى النييييءا .الانيييييت ااثنييييت سيييييلرد الجييييريع ء ييييءا .الشيييير ت االتليديييييت ء ييييييدن
النيييييءن السرييييييت سيلعانييييييي .ساجييييينيد ءر يييييي ليييييء را ييي ي ”.ءاايييييي ان عالعانييييييي .نللييييي .لييي ي
يءاهييييي الءي سيييييلعثءر نييييى اايييييلتين لييييدا ش يءلييييد ليهييييي اييييءاد لءلجييييتيت ء ١٠ين ييييي تجييييتندم
لالنتسيييييي ءت كييييييس ءاعيلليييييت  ٦سيييييءا .نيجييييي ت ءالعثيييييءر نيييييى انييييي ن سداننييييي كاييييييت اييييين
ال يييييءاريم تيييييم اعيللتهيييييي ءتيييييداير ي”.ءاكيييييد ان العانييييييت الاجيييييتارن تهيييييد اليييييى تيييييداير انييييييسا
دا ييييش ء ييييع ن ييييء اكاييييداد ءالاءا ييييال .لنعني يييير اكر يسيييييت ليييي الانييييي ا اللسنيييييت الاشييييتركت
سين ال الدين ءدييلى ءكركءسح
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الاعيري العرا يت تسل” اع ) (TUVااللايني سرنياة تجليي
الا ينع ءالشركي .ءانتليتهي الاءردن لنسالد
ءكيلييييت كييييي العييييرا  /سلثيييي .الشييييركت العياييييت لناعيييييري ءالنييييداي .التليريييييت العرا يييييت اييييع شييييركت
) (TUVااللاينيييي ي سرنيييييياة تجيييييليي الا يييييينع ءالشيييييركي .ءانتليتهيييييي الايييييءردن لنعيييييرا ءلجيييييا
العند الاسرم اعهي.
اكيييد ليييس ايييدير ييييم الشييركت جيييراد يي جيييعيد نيييالي لنيئيي ايييع ااثني ي الشيييركت االلاينييييت )( TUV
ء يييييي ان"االلتايييييض نييييي ش اييييي السرنييييياة ايييين نييييالي التيكييييد ايييين ا ييييدا يت الا ييييينع ءالشييييركي.
الاييييءردن لنعييييرا ءالتيكييييد ايييين ك يئتهييييي ءانيشييييئهي سيالايييييلت الييييى التييييرانيص ءالءثيييييئا الاانءلييييت
اليهي ل سند الانش ".
ءاايييييي ان" االلتاييييييض ت ييييير كييييي لس اليييييى ا يييييدار اليييييي ا .االجيييييتيراد ءالت يييييدير االلكترءنييييي
ءايلييييد الجيييسي ال نيييي لغيييري اليييرس سينهايييي ءتسييييدي السيينيييي .التييي اييين شييي نهي تلنييييا الهيييد اييين
تجييييليي سيينييييي .الا ييييينع ءالشييييركي .الاييييءردن لنعييييرا ايييين الييييي لايييييي الجييييء الالنيييي ايييين
الاءاد الانندن ءالايركي .الا ي ت".
ءل يييي .الييييى ان"االلتايييييض نييييي ش ا اييي ي سرنييييياة التجييييليي ليي ي لايييي ي الييييءكال ءالاييييء ين دانييييي
العييييرا ءتييييءلير ي ييييدن سيينييييي .ءاجييييعت يييين الا ييييينع ءالشييييركي .الاييييءردن الييييى العييييرا سايينييييدم
الن ي ين العيم ءالنيص".
ء كييييير ان"سرنيييييياة التجيييييليي تيييييم ت سينييييي لييي ي االءي اييييين تشيييييرين االءي  ٢٠٢٠ساءليييييا يييييرار
الشيييييركت العيايييييت لناعييييييري ءالنيييييداي .التليرييييييت العرا ييييييت  -ء ارن التلييييييرن ليييييي” تيييييم تن يييييي ا
تدريليي و ا تايدا و نى لئت الانتة ءءلا اللدءي ال ان الالدد
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ال را ت تءاح سش ن ليرءس االجايس اللديد ءيجسيس
سغييييداد اليييييءم /يكييييد الاتلييييد” سيجييييم ء ارن ال را ييييت لايييييد النيييييي اليييييءم االلييييد ين ال يييييرءس الييي
ي ييييا سعيييي الجيييايس لييي يييدد اييين اليل يييي .اليييسالد يييء "الكيييء ييييرسس" اللتيييي وليييى ين سيسيييي
يكثيييير اليل ييييت هيييير .ليهييييي اك يييييست نتيلييييت ءلييييءد تنييييء” .ء يييييي النيييييي ليي ي لييييدي” لييييي(سغداد
اليييييءم) ون "ال يييييرءس هيييير ليي ي يييييم  2018ليي ي اليل ييييت سيسييييي ءتجييييسا سن ييييء ائييييي .اال ايييين
االجيييايس ءالعييييم اللييييل هييير ييايييي لييي سيسيييي ءسعيييد وليييرا ال لء يييي .الانتسرييييت تسيييين ينييي ا.
ال ييييييرءس الكيييييء ييييييرسس ءسيشيييييرني لييي ي التعنييييييم ءتعنييييييم ييييير الء يييييييت لنايييييرسين" اسينيييييي ين
"ال يييييرءس ال يتييييءلر لييي ييييال لنييي الاعناييييي .ء يييير االرشيييييد ".ءيءاييييح ين "ال يييييرءس ي يييييا
الجيييايس ايييي سيييين ل ييين النريي ي ءالرسييييع يجيييتار ايييي سيي ي (- 15 (10يءايييي ءاييين يجيييسيا ت شيييي
يييء اكت يييي الليييءاي الجييياكيت لييي ءليييدن الاجييييلت الاجيييتندات ءكييي لس جيييء الترسييييت اييين سيييي
سعييييي الاييييرسين" اللتييييي ولييييى ين "ال يييييرءس ينتشيييير يييين ريييييا الييييتالاس ءني ييييت ليييي اال يييييص
العيئاييييت الن الاييييييا ليهييييي تنتنييييي سجيييير ت لييي لس ينتنييييي ايييين اء ييييع ولييييى ينيييير نييييى كييييس ال يييييص
ال ينييييت ".ءيكيييد ين "اك ييييسي .لييي الغيليييا تكثييير لييي الليييءاي ريييير الاليييي ن رجيييايي لعيييدم اتسييييض
نييييى الجييييايس" انء ييييي ولييييى ين
ال يييير ال ييييليلت ليييي الترسيييييت ءءلييييءد سيييييا سي يييير يشيييير
"تنس الن يص تنتشر ل ان نت الاجيا ل اليل ت سيسي ل الغيلا".

دييلى تانح اشيريع اجتثايريت ليءيت سكن ت اكثر ان  400انيءن
دءالر
ءكيلييييت كييييي العييييرا  /ا ننيييي .يئييييت اجييييتثاير دييييييلى يييييءم االلييييد ايييينح رنييييص لشييييركي .اجييييتثايريت
ءاجييييتثارين النيييييين اييييان اشيييييريع ليءيييييت اهاييييت ليييي الاليل ييييت سكنيييي ايليييييت تليييييء 400 .
انيءن دءالر.
ء يييييي اييييدير الهيئييييت كييييريم ييييييا العييي اء ون " يئييييت اجييييتثاير دييييييلى انليييي 8 .الييييي ا .اجييييتثايريت
ي يييييي .االجيييييكين ءال را يييييت ءالتلييييييرن ءسكن يييييت ايلييييييت لعايييييءم الاشييييييريع تلييييييء 400 .
لييييي
انييييييءن دءالر".ءسيييييين العييييي اء ين "اسييييير اليييييرنص االجيييييتثايريت الاانءليييييت شيييييان .اشيييييرء ين
را ييييييين االءي اشيييييرءض ترسييييييت العليييييءي ءاالسنيييييير ء را يييييت الالي ييييييي االجيييييتراتيليت العن ييييييت
ءاآلنييييير اشيييييرءض را يييييت السيييي ءر االجيييييتراتيليت ءلنيييييءي لترسييييييت االرنييييييم ءاليييييدءالن ليييي نيلييييييت
الع ييييييم (  60كيييييم شيييييايي سعنءسيييييت)" اءايييييلي و ين "الرن يييييت الثينييييييت شيييييان .اشيييييرءض تليييييير
س ييييييسنين ليييي ايييييي سنيييييدرء (  30كيييييم شييييير سعنءسيييييت)".ءتييييييسع العييي ي اء ين يئتيييي "انلييييي.
ييييض االجيييكين شيييان .ءليييدا .جيييكنيت النييييت ء اءدييييت لييي سعنءسيييت
ييايييي و اليييي ا .اجيييتثايريت لييي
ءالاييييع اءارانييييءس 2الجيييينك ليي ي نيليييييت لنييييءال ( 70كييييم شييييايي شيييير سعنءسييييت) وايييييلت الييييى
اشرءض نءرء كنشي ءلدا .جكنيت اءد ءالن ل ادينت سعنءست".
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رئيس السرلاين العرس يهنا لء سييدن ل ء ا سرئيجت الءاليي.
الاتلدن الاريكيت
اال ييييرام /نيييي يييييدي سيييين سييييدالرلان العجييييءا رئيييييس السرلاييييين العرسيييي الارشييييح الييييديانرا
لييييء سييييييدن نييييى انتنيسيي ي رئيجييييي لنءاليييييي .الاتلييييدن الاريكيييييت.ءي ييييرا العجييييءل ليي ي سيييييين يييين
نيييييلص التهييييين لنييييرئيس الاريكيييي اللديييييد لييييء سييييييدن لل ييييءل نييييى ثنييييت الشييييعا الاريكيييي
انتنيسيييي رئيجييييي و لنءاليييييي .الاتلييييدن الاريكيييييت اتانيييييي و ليييي كييييي التءليييييا ءالنلييييي لتنءيييييت ال ييييي.
التعيييييءن ءال ييييدا ت اييييع العيييييلاين العرسييي ءاكجييييالا ايييين يلييييي تلنيييييا االجييييتنرار ءاال د ييييير.ءيكييييد
رئييييييس السرلايييييين العرسيييي نيييييى الشيييييراكت التيرينييييييت الاتينيييييت سيييييين الءالييييييي .الاتليييييدن الاريكييييييت
ءالعيلم العرس ل كيلت ال عدن ءالت تنءم نى يم الت ي م ءااللترام الاتسيدي.
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ترااا :لديني اعنءاي .سءلءد ت ءير ل ءاليت سنجن ينيي
اال ييييرام /يييييي الييييرئيس الاريكيييي دءنيلييييد ترااييييا ون نيييييس تليييييء ا .يثيييير .سشييييكي كسييييير نييييى
االنتنيسييييييي ..ءنجيييييير الييييييرئيس ترااييييييا انعييييييدا الرئيجيييييي ل يييييييلح الييييييديانرا لييييييء سييييييييدن
ياييييس .ءياييييي ترااييييا ليي ي تغريييييدن نييييى لجيييييس ساء ييييع تييييءيتر :يلييييا ين نييييد ا ليي ي ال ييييءا.
ءلديني اعنءاي .سءلءد ت ءير ل ءاليت سنجن ينيي.
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