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الكعبييييا ب الييييل زراييييت اليييير راء باتحيييياال اييييرار اارييييل بتاربيييي االريييياتال الزاا ييييرب الزرييييا بب
الى عقرد(.ص(..)5زراع زرات ال رال)
الاييييييداد بم ييييييل الزراييييييت ارعاييييييى انرييييييمزا ييييييا العييييييرا بز ارييييييب رييييييا زيييييي تزر ل 13
العال(.ص(..)5زراع زرات ال رال)
الاييييداد بعايييي لااليييي زراييييت ال ييييرال اييييا ر زرا يييي  2021للييييى راييييبت الرزمرربيييي لاز ييييادا
عابه(.ص(..)6بغداد البرل)
القا ر بيي ي ال باببيي ي ب ييييا ا ييييب الزاا ييييرب الزرييييا بب  :ا ل ييييا عاييييى الزرا يي ي تعييييد زحال يي ي
درتررب (.ص(..)6ركال الزعارز )
ارزيييي ي البرلزا بيييي ي  :الزرار يييي ي لييييييل تح ييييييص ازييييييراال نعيييييياد الز رييييييرح عقييييييرد ل بالداحابيييي ي
رالد اع(.ص (..)7ق بر )
االات اد ال بابب  600 :زعز زتراف ا ر ار ال اع (.ص(..)7ركال الزعارز )
برلزييييا ا :ع يي ي زعييييداا ابييييار ييييا دبييييالى بكاييييف العييييرا زابيييياراا الييييدرالراا(.ص(..)8الرييييرزرب
بر )
اال ع ال تح ب زا الز ررح عقرد ل ز الا د ال عبا(.ص(..)8بغداد البرل)
اال :ر ع بقرار الغاء ا تحاباا الحارج(.ص(..)9الررزرب بر )
زرييييييياءل برلزا بييييييي لزايييييييا ا الزركييييييي بح يييييييرص زحال ييييييياا الريييييييب ر عايييييييى زببعييييييياا
الدرالر(.ص(..)9زرا ب بر )
اال :رراتل مرب با تاار الزاا رب  ..رب الر اقرامل(.ص(..)10بغداد البرل)
اايييييل :العيييييرا البزك يييييه االريييييتغ اء عييي ي ال يييييب رزييي ي الح يييييا ربييي ي التعيييييار زعميييييا بربارييي ي
الزاارر(.ص(..)10ركال الزعارز )
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رابت الرزمررب بترال ررال ح ب ز البابا ر ربت(.ص(..)11بغداد البرل)
الكيييياازا بريييير زماايييياا عاييييى الزرا يي ي ربعايي ي لييييدا تيييياا التاقبييييق ييييا اتيي ي زتاييييا ر ال
اار(.ص(..)11ال راا بر )
ييييياابا حيييييم التايييييا راا االحبييييير بيييييال
الكييييياازا :ريييي عا ليييييدا تييييياا التاقبيييييق يييييا ريييييقر
اار(.ص(..)12بغداد البرل)
الزتادث بارزه بعا اراراا زرات الر راء برار البرل(.ص(..)13بغداد البرل )
زراييييت اليييير راء برا ييييق عاييييى التعااييييد زييييع الزاا ييييرب راالداربييييب الزرييييا بب (.ص(..)13ال ييييراا
بر )
ر بييييييييير ال ييييييي ي اع العراايييييييييا ببايييييييييث زيييييييييع الرييييييي ي بر الز ييييييييير ات ااييييييييياا التعيييييييييار
الز ترك(.ص(..)14الز ر البرل)
العبدا ا :ا ل ب د بزرا  2021ر در البترردرالر(.ص(..)14الررزرب بر )
درلييييي ي القيييييييا ر  :ال عيييييييداء زيييييييع ال يييييييدر ..رالزيييييييالكا ايييييييد بعيييييييرد زييييي ي ارييييي ي ز ييييييياا
العرا ’(.ص (..)15ات)
ال تح :الزرا ا تحابب بازتبا راازا الر رل ب ك اا ر ا(.ص(..)15ركال الزعارز )
لع اء اااززقال ا اء الربابش ا ال اار ز ز به(.ص(..)16ال راا بر )
بعد تمدبداا  ..بغداد تغاق زكتبا لم تحاباا ر ربا العرا (.ص (..)16ق بر )
اقر اال را تاالر :ا ا زحبزاا ال ر ا اب زرارت (.ص(..)17ال راا بر )
ال ا تر ح ت ا ب ارتقدال زاا ا ال اار الرابق(.ص(..)17زرا ب بر )
بازر ز زاا ا م الدب  ..اع اء زدبر ااب تابع لق اء ال راا (.ص(..)18درا )
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• رمييييا زكا ايييي انر ييييال بك ييييف زعارزيييياا بح ييييرص عييييبل داعييييش رتاركاتييييه(.ص(..)19بغييييداد
البرل)
• ر ب رى تقبض عاى ار اببب اث ب ز "دبرا ر د" داعش(.ص(..)19ال راا بر )

در ال قد بدعر لترابد عالزا لااد االد ى لا راال(.ص(..)20ال راا بر )
•
ز ال زا ل(.ص(..)21زرا ب بر )
• العرا برزح بارتبراد  50الف

-3-

العدد -437 :االربعاء 2021-4-7

• تبا

الزررر ا ا ا الرربت بربل

عرباا رارمتما ااا (.ص(..)22رربتر )

• االت ا ال رر انبرا ا :الرالباا الزتاد ت ارك ا زاادثاا ا بب ا(.ص)BBC(..)23
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الكعبا ب الل زرات الر راء باتحاال ارار اارل بتارب االراتال
الزاا رب الزرا بب الى عقرد
زرايييع زرايييت ال يييرال اليييل الريييبد اري ي كيييربل الكعبيييا ال اايييل ارر ليييرابت زرايييت ال يييرال زرايييت
اليير راء بختحييياال اييرار ااريييل ييا راريييته الز عقيييد بييرل ليييد الثمثيياء بق يييا بتاربيي االحييير الزاا يييرب
الزرا بب الى عقرد را ماء زاارزبتمل ر زعا اتمل التا الا.
را يياد الكعبييا ييا ببييا البييرل االث ييب  5برييا  2021بييدرر االريياتال الزاا ييرب الييالب اييدزرا حدز ي راب ي
لألريير التعابزبيي رلارااييع التربيير ييا الييبمد رلكا يي اب اء ييا راحرت ييا ال ابيي ب ييك ييرعا ربييدر اريير
بالكر رحم اررف عب زر بما باد ا”.
ز ي الرييدبر بالييالكر ا ال ااييل االر لييرابت زراييت ال ييرال اييد الييل ر ييا اكثيير ز ي ز ارييب ربعييد لقيياء عييدد
زييي الرمييياا الزع بييي الاكرزييي ر ر ار الزالبييي – دااييير الزرا ييي ب يييك حييياص بح يييرص تاربييي
االراتال الزاا رب للى عقرد.

الاداد بم ل الزرات ارعاى انرمزا ا العرا بز ارب را
ز تزر ل  13العال
زراييع زراييت ال ييرال بعييث ااييل راييبت زراييت ال ييرال العرااييا الييدكترر ب ييبر حابيي الاييداد زريياء البييرل
الثمثيياء  6 4 2021التمييا ا رالتبربكيياا للييى راييبت راع يياء الزكتييل الربارييا لازراييت ارعاييى انرييمزا
ييا العييرا بز ارييب رييا ا عقيياد زيي تزر ل  13العييال رب يارك رييبادته لعيياد ا تحييال ال ييبم زييال ازييرد
رابريييا لازرايييت زتز بيييا لريييزااته ررزبيييع اع ييياء ركيييرادر الزرايييت التر بيييق رال ريييا ز كيييدا عايييى
ييررر لرييتزرار الزريياعا رالرمييرد الرازب ي لاقييرى رارا ي ال الر ب ي رالعز ي الز ييترك ييا رييبب تع ب ي
الراييد الر بيي رالتزكييب لتثببييا دعيياال ارزيي رانرييتقرار رالز ييا بعرايي الب يياء ران د ييار ييا عزييرل
البمد رترار ار زاا بتعار رارص الرزبع.
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الاداد بعا لاال زرات ال رال اا ر زرا
الرزمررب لاز ادا عابه

 2021للى رابت

بغييداد البييرل اعايي ال ااييل الثييا ا لييرابت البرلزييا ب ييبر الاييداد البييرل الثمثيياء لااليي زراييت ال ييرال
اا ر زرا  2021للى رابت الرزمررب بر ل الح لاز ادا عابه.
ر قايييا ييياب ال يييبا عيي الايييداد ارليييه ل "زرايييت ال يييرال اايييا البيييرل ايييا ر زرا يي  2021لليييى
راار الرزمررب لاز ادا عابه".
ر ييرا زراييت ال ييرال زريياء ارربعيياء الزا ييا عاييى تزربيير زرا يي عييال  2021بارييل بقييدر ب ايير 130
تربابييير دب يييار عراايييا ( 89.65زابيييار درالر) يييا رايييا تعيييا ا بيييه اليييبمد زي ي ا زي ي اات يييادب رزالبي ي
بربل تد ا ارعار ال .
ررييرى الت ييربا عاييى لاييرار ب ييرد الزرا ي بالابب ي ا ييراا ارع يياء الاا ييرب ييا الرار ي لال با ي عييدد
 329ع را ر ر عدد اع اء البرلزا .
ال رال الاا رب  215ع را ز ا
ربارييل اييا ر الزرا يي ييخ لرزييالا ال قيياا ببايي  129تربابيير دب ييار عرااييا رزعييد العريي الزح يي
ببايي  28.7تربابيير دب ييار عرااييا ( 19.79زابييار درالر) ييا اييب تييل تادبييد رييقف ييادراا اليي الحييال
بزعييد  3زمبييب ر 250الييف برزبيي برزبييا بزييا بمييا  250الييف برزبيي زيي اقيير لااييبل كردرييتا العييرا
برييعر  45درالرا لابرزب ي الرااييد .كزييا ت ييز ز ييررع الزرا ي تثببييا رييعر ييرف الييدرالر ارزبركييا ع ييد
 1450دب ارا عراابا.

القا ر ب ال بابب ب ا ا ب الزاا رب الزرا بب  :ا ل ا عاى
الزرا تعد زحال درتررب
القا ر ب ي

ركال ي الزعارز ي اكييدا لر ي الار ي
بزك ارراء التعدبما عابما.
ييا ت ييربح ا ييه بخزكييا ا ااييل الارييرء للييى الزاكز ي االتاادب ي بزييا
اييا ع يير الار ي رييابل ز ي
بحيييص التعيييدب عايييى الزرا ييي رل يييا قييير الزاا يييرب الزريييا بب نريييراء ا تعيييدب عابميييا ريييراء
بالاالف ار ان ا ”.
را يياف زيي ا الزرا يي ا يياا عاييى زرا قيي زراييت ال ييرال ربالتييالا ال بزكيي العييرد للييى الييرراء
را ا ارراء حمف الا االزر بعد زحال درتررب ارح ”.
رب ييا التح ب يياا الزالب ي اكييد ز ي ا ييه لييبت لييدب ا ا عاييل ايير التح ب يياا الزالب ي التييا ر ييدا
لازاا رب الزرا بب ”.
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ارز البرلزا ب  :الزرار لل تح ص ازراال نعاد الز ررح
عقرد ل بالداحاب رالد اع
يي ق بيير اكييدا لر يي ارزيي رالييد اع ال باببيي بييرل الثمثيياء عييدل تح ييبص ارزييرا بقييا ر الزرا يي
العاز نعاد الز تربب الز ررح عقرد ل ز ر ارتا الداحاب رالد اع للى الحدز .
راييا ع يير الار يي عاييا الغييا زا لركاليي يي ق بيير ل "اييا ر الزرا يي العازيي الز ييرا عابييه زيي حرا
بزراييت ال ييرال لييل بت ييز تح ييبص ارزييرا نعيياد الز رييرح عقييرد ل زيي ر ارتييا الداحابيي رالييد اع
الء الز تربب ".
للى الحدز عاى الرلل ز ز الب الار بتح بص ارزرا نعاد
را ييياف ا " ييياك اكثييير زي ي حزري ي والف ز تريييل التاقيييرا بالحدزييي ب يييمر ابيييار  2020رليييل بريييتازرا
رراتيييبمل رزريييتاقاتمل ز يييال الليييك التييياربم رليييل بيييتل ر يييع تح يييبص ارزيييرا الكا بي ي عايييى اليييرلل زي ي
ارتزرار ل بالحدز رت رببمل بدراار زمز ا ر ار الداحاب ".
رتييابع الغييا زا ا " ييالا ب ييا ا رعييرد الاكرز ي بت ييكب الار ي ن ميياء زاييف لعيياد الز رييرح عقييرد ل للييى
الحدزي ي بان يييا لليييى بيييار رايييبت الييير راء ز ي ي ى الكييياازا رييياا التايييا ر رالاقييياء بالزتايييا رب
الز البب باعادتمل للى الحدز ".

االات اد ال بابب  600 :زعز زتراف ا ر ار ال

اع

ركالي ي الزعارزي ي ك يييف ع ييير الار ي ي االات يييادب ال باببي ي ال اايييل عايييا ريييعدر المزيييا الثمثييياء عي ي
رررد  600زعاز زتراف ا ر ار ال اع .
رايييا المزيييا ا يارزيييالا الزعازييي الزترا ييي التابعييي لييير ار ال ييي اع باغيييا  600زعزييي ر يييا ت يييت
ال تييا الييى ا يترا مييا زييرتب بعرازيي رارييبال زتعييدد رترا مييا
الع ييراا زيي الزييراد رالريياع الزحتا يي
بعد حرار كببر لمات اد الر ا”.
را ييياف ا يزرا ي ي  2021ت يييز ا تح ب ييياا زالبي ي ربيييد لييير ار ال ي ي اع زي ي اري ي اابييياء تايييك
ز كييدا بييا يازييال اليير ار حبييارب ابييا ارييل الزعاز ي الزترا ي
الزعاز ي ر ييق ح ي زدررر ي رزز مر ي
ا اعاد ااباء ا ز حم التح ب اا ار اعتزاد زبدا الز ارك زع الق اع ار راما لمرتثزار”.
ي ي اع ر بي ي ايييادر عايييى تاببي ي الري ي ء االكبييير زي ي
را يييار اليييى ا “ العيييرا البزك يييه ا بتقيييدل در
ااتباريياا زرا بييه زبب ييا ا ياعيياد تاييك الز ييا ع رييتر ر ييرص كببيير لاعييا اب رتحاييق ا تعيياش كببيير
رترمل ا دعل اات اد البمد”.
رترييببا عرازيي عييد ييا تراييف االالف الزعازيي التابعيي لاق يياع العييال رالحيياص ييا العييرا ابر ييا الييرا
االررا بالزرتررد راا الدعل الاكرزا.
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برلزا ا :ع

زعداا ابار ا دبالى بكاف العرا زاباراا
الدرالراا

الرييرزرب بيير ك ييف ع يير لر يي اليي رال اايي البرلزا بيي عيي زاا ايي دبييالى زييال التزبزييا البييرل
الثمثيياء عيي حرييار العييرا  3زابييار درالر لع يي الزعييداا ييا  12بايير لييا ر 4ابييار بيي ييا اقيير
ي حا ي بزاا ا ي دبييالى رررييبال راعييالار لبيير ز قب ي بزييا ا ييار الييى ع زييه ييتح تاقبييق زررييع داح ي
الار ييي بميييالا ال يييا .رايييا التزبزيييا يييا ايييدبث ا يييه "رحيييم بارت يييا اليييى اقييير ييي حا ييي يييا
زاا ايي دبييالى ررييد ا يياك حرييار  3زابييار درالر بزعييداا الزعالريي تبريي البقيياف العزيي زيي ابيي ر ار
ييا ييال االبييار ز ييال عييازب الييى ييالا البييرل عازييا ا ييال ا بييار ت ييت اكثيير ز ي  ١٥الييف برزب ي برزبييا
ال ي
ييف درالر رازييا ابييار الغييا ييبزك ا ب ييت لك ي بايير ( 50زقزييق) ز ي الغييا الريياف زبب ييا ا تاييك
ربتكا ي
الاقيير لييل ب ي لمييا ا زر ي ر ييا اليير ار لا ايير ييا ا ييب لعيياد تا بامييا رلييل ا مييا اراييدل ييا ز ق ي
ال ييير اررري ي ".را ييياف التزبزيييا ا "الاري ي الرا بي ي التيييا ا اع يييا عابميييا يييا اريييبال الترايييف بيييا
الييك ترييار اا عاييى ا بييرل ال ي ال ااي ز ي االبييار الييى ز ي ى الييدرر ز ي اب ي الييبعض زييا ادى الييى ابقيياف
ييا اال بييرل در ررييرد ا زعالريياا لمييال الق ييب عازييا ا ييال االبييار برزبييا ت ييت  15الييف
ييم اليي
برزبيي رزيي ارييرد ا ييراع اليي الحييال ييا العييالل".ر الييل بايي ال ا يي "ب ييتح تاقبييق ييرر ييا ييالا
الزر يييرع" ز يييددا عايييى "ع زيييه يييتح تاقبيييق برلزيييا ا يييا لر ي ي الي ي رال ااي ي البرلزا بي ي بيييتل بميييا
الرر رالزر رلب ع الا الزاف".
ارت ا ر بر ال رزدبر

اال ع ال تح ب زا الز ررح عقرد ل ز الا د ال عبا
بغييداد البييرل زييا ع يير تاييالف ال ييتح زازييد الباييدرا البييرل انث ييب ا يياال العقييرد الز رييرح زيي
يييا
الا يييد ال يييعبا بزيييا ا يييار لليييى ا عيييردتمل ز يييزر لليييى ز رريي الا يييد.رايييا زازيييد البايييدار
اييدبث  :ل "ت ييربح راييبت الار يي الزالبيي ال باببيي عيي عييدل ررييرد قيير ييربا ييا الزرا يي تت ييز
عيييرد الز ريييرح عقيييرد ل زي ي الا يييد ال يييعبا يييابح عايييى حيييمف قيييراا احيييرى ريييرى تر يييباما
يييز الزرا يي ".را ييياف البايييدار ا "رايييبت الار يي الزالبي ي تايييدث عيي الزرا يي كقيييا ر
بالع يييارب
يياك تح ب يياا زالب ي ر ييدا لاا ييد ال ييعبا ر يياك درريياا
لك ييه ا ييار الييى ازيير بييال اال زب ي ر يير ل
رييابق رتعييربض ز ي حييم الاييالف راالرييتاداث ل ييا للييى زييرارد زالبيي بزك ي تييدربر ا".رار ييح ع يير
تايييالف ال يييتح يييا زرايييت ال يييرال ا يييه " يييا يييص الزرا ي ي تيييل لع ييياء يييماباا لاييير راء رالمباييياا
رالزاييييا اب رالزرييي رلب ييييا الز اااييي بييييب ال قييييراا".راكييييد الباييييدار ا ييييه "بعييييد ز ييييادا راييييبت
الرزمررب ي عاييى الزرا ي رتبا يير بييا الا ييد ال ييعبا بترتبييل الز رييرح عقييرد ل رلعييادتمل ر ييق ح يي
زدررر ي باالعتزيياد عاييى زالييدبما ز ي تح ب يياا زالب ي رالييدرراا الزتيير ر ز ي حييم الاييالف راالرييتاداث
رز اااي ي ارزيييرا  ".راكيييد ع ييير زرايييت ال يييرال ا "عيييرد الز ريييرح عقيييرد ل زي ي الا يييد ال يييعبا
ز ييزر ر ييق ا لبيياا الزعتزييد ".ركييا راييبت الار يي الزالبيي ييا زراييت ال ييرال بييثل الربييرر اييد
يييا زقاباي ي
اريييتبعد ازكا بي ي لررييياع الز ريييرح عقيييرد ل زي ي ز تريييبا الا يييد ال يييعبا.راكيييد الربيييرر
زتا ي عييدل ازكا ب ي لرريياع الز رييرح عقييرد ل ز ي الا ييد ال ييعبا ايياام" :ليي بررعييرا زيي اب ي تك ييا
يياا لمييل".را يياف ا "عزابيي تر بييع ارزييرا ييا ايي العريي الزييالا ازيير ييعل " زبب ييا ا
الزح
" ييغ ال قيياا رتقاب ي العر ي كييا ييدف الار ي الزالب ي ييا الزرا يي ".رار ييح ا "العريي الاقبقييا كييا
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 80تربابييير دب يييار رالار ييي الزالبييي تزك يييا زييي ح
" %95ز اباا الكت ا ز ز اا ال عل العرااا".

يييه اليييى  29تربابر يييا حيييم  3ا يييمر" ز كيييدا ا

اال :ر ع بقرار الغاء ا تحاباا الحارج
الريييرزرب بييير ر يييف رايييبت كتاي ي الرا يييدب البرلزا بي ي بر يييادل ك يييا البيييرل االث يييب ايييرار ز ر يييب
اال تحابيياا ييا الغيياء ا تحابيياا الحييارج با ييه اييرار حييا ل ز ييبرا الييى التررييه ايير الييى الزاكزيي االتاادب ي
لا عيي بييه.راييا ك ييا ييا اييدبث ا "العزابيي اال تحاببيي ب ييارك ييا ا راامييا رتمبايي االر ييب لمييا ثييمث
ا ييراف ييل الاكرز ي رز ر ييب اال تحابيياا رالبرلزييا " زبب ييا ا ييه " بزييا بتعاييق با يير الرييم ببييد الدرل ي
ر ييرض ببيي الدرليي ر ييرض القييا ر ييا الاكرزيي ييز ا ييالا االزيير ييا بر ازرمييا الاكييرزا رلبر ييا
زيي الرزيي التييا لييل اييتزت ا تقييدل لمييا راحر ييا ارتعرا يياا داحيي العا ييز رالزا بيياا لمرييف ا ييباا
اايييرى زيي الدرليي ".را ييياف ك يييا ا "زيييا اريييف ليييه اب يييا ييير ايييرار ز ر يييب اال تحابييياا باريييتبعاد كيي
الحييارج زيي اال تحابيياا ر يير اييرار حييا ل ركييا زيي الززكيي زعالرتييه ب ييربقتب االرلييى ااتييراء ال ريياد
يييز الز ر يييب باال ي ي راالزييير االحييير الت ربييير ر ييير ا ييي بززاررييي در
بالزرااي ي الريييابق ركيييا
الرييرار رلييبت بييااا در الزمريير" ال تييا الييى ا ييا "ر ي اتقا الز ر ييب بغبيي ارييتعاد اقيير العييراابب ييا
الحييارج رريي ال ل الييى الزاكزيي االتاادب ي ليي قض ييالا القييرار".رتييابع ا ييا "اتييى اال لمرييف ازييال ز ع ييف
لبيير ابرييابا رييراء زيي الاكرزيي ار ز ر ييب اال تحابيياا رال ل ييا با تاييار ييرض ببيي القييا ر رزعالريي
الرييم الز اييا ربارييت اع الكتيي الربارييب التييا لمييا زقييدر رايير ييا زريياعد الاكرزيي بتاقبييق ييالا
االزيييير".ركا ييييا الز ر ييييب العابييييا الزرييييتقا لم تحابيييياا اعا ييييا الثمثيييياء  23والار  2021عيي ي للغيييياء
ا تحاباا الحارج.

زراءل برلزا ب لزاا ا الزرك بح رص زحال اا الرب ر عاى
زببعاا الدرالر
زييرا ب بيير حا ييل ع يير زراييت ال ييرال ال ااييل رزييا الزازييدار الب ييك الزركيي العرااييا ب ييا
الرييب ر عاييى زببعيياا الييدرالر ر ربقيي الت ييرف بييه زتريياام عيي ررايياا الببييع رتغ بتمييا زيي ااتبييا ا
الب ييك ز ي العزا ي االر بب ي .رك ي ا رثبق ي ييادر ع ي زكتييل ال ااييل رزييا الزازييدار بحا ييل بمييا زاييا ا
ا ييه "ا ييار الييى تقيياربر دبييرا الراابيي الزالبيي االتايياد ع باغييا الكزبيياا الزباعيي زيي
الب ييك الزركيي
الييدرالر االزربكييا ييا زيي اد العزايي االر ببيي ييا الب ييك الزركيي العرااييا لا تيير زيي ( )2015 1 1رلغابيي
( )2015 12 31بايييدرد ( )44303800درالر (اربعي ي راربعيييب زابيييار رثمثزااي ي رثمثي ي زمبيييب رثزا زااي ي
الييف درالر ) ر قييا لك يير اا داايير العزابيياا الزالبيي رادار الييدب ارييل ا ييال ببييع ر ييراء العزايي االر ببيي
رداايييييير االا يييييياء رالباييييييرث ارييييييل االات يييييياد الكاييييييا ر يييييير زرزرعيييي ي زيييي ي الزحال يييييياا".
را ييا ا الرثبقيي ا "زيي ييال الزحال يياا عييدل ابييال بعييض الز ييارف ر ييركاا التاربيي الزييالا بت ربييد
الب ييك الزرك ي بالزعارزيياا الكازا ي ع ي ز ييترباتما ز ي الييدرالر االزيير الييال ب ييبر الييى لبييال الت رييبق بييب
الرميياا الاا العما ي ييا الب ييك الزرك ي بح ييرص الرييب ر عاييى زببعيياا الييدرالر ر ربقيي الت ييرف بييه".
رتابعييا "باغييا ز ييترباا الييدرالر زيي ر ار الزالبيي حييم ييت ال تيير الزييالكرر اعييم ( )32450زابييار
درالر(اث ييييا رثمثيييير زابييييار ر اربعزاايي ي رحزريييير زابيييير درالر ) ا ب ييييار ( )11853زابييييار درالر
(ااييد ع يير زابييار رثزا زاايي رثمثيي رحزرييب زابيير درالر ) عيي الكزبيياا الزباعيي زيي الييدرالر االزربكييا
ززيييييا ادى اليييييى اريييييتحدال ااتبيييييا ا الب يييييك زييي ي العزاييي ي االر ببييي ي لتغ بييي ي زببعييييياا اليييييدرالر".
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راكييد الزازييدار
اب الب ك الزرك

" ييررر ببييا ارييبال ييال الزحال يياا رالك ييف عيي االرييراءاا الم زيي الزتحييال زيي

اال :رراتل مرب با تاار الزاا رب  ..رب الر اقرامل
بغييداد البييرل رد ال ااييل عيي تاييالف ريياارر ربيياض الزرييعرد البييرل الثمثيياء ( 6برييا  )2021عاييى
زيييا ب ييير يييا ررييياا الترا ييي االرتزييياعا بح يييرص تح يييبص زكا ييي ا زالبييي قييي لازاا يييرب
الزرييا بب در التعااييد زعمييل.راييا الزرييعرد ييا ت ييربح زتا يي ا "الار يي الزالبيي ييا زراييت ال ييرال
كا ييا عاييى اييدر عييا س ز ي الزر ي رلب ابييث تركييا البييال ز تراييا ازييال الاكرز ي ز ي ار ي ابريياد ا ي لزاييف
الزاا ييرب الزرييا بب ".رتييابع "كزييا ا رلب ي الزالب ي ال بابب ي ييا ابريياد ا ي لازاا ييرب الزرييا بب كا ييا
را ييا ز ي حييم اييا ر االاتييراض ارر رالثييا ا ز ي ابييث لع يياء ال ييماباا لااكرز ي ز ي ار ي التعااييد
زعمييل ".ربييب ا "اعييداد الزاا ييرب كببيير رييدا ابييث ر يي عييدد ل للييى  32الييف زاا يير زرييا ا ييا
لايييدى الزاا اييياا".راردف بيييالقر ا "زيييا ب ت ييير يييا ررييياا الترا ييي االرتزييياعا بح يييرص رريييرد
زكا يي ا قيي لازاا ييرب ازيير لبيير ييابح ابييث رييبتل تح ييبص رراتييل ييمرب لمييل لزييد  12ييمرا
ربيييتل التردبيييد زعميييل مابيي كيي عيييال".راكزيي ل "ر ار الترببيي رالار يي الزالبيي ال باببيي تيييرلا ا تزازيييا
كببيييرا بالزاا يييرب رليي بايييدث ييياك ا ليييب تريييا ا اايييد زيي الزاا يييرب ار االداربيييب الزريييا بب
ررييرف با ييار عاييى اقييرامل ب ييك كازيي ".راعا ييا ر ار الترببيي البييرل الثمثيياء ( 6برييا )2021
زرا قيي ي زراييييت اليييير راء عاييييى التعااييييد زييييع الزاا ييييرب راالداربييييب الزرييييا بب العييييازاب ييييا ر ار
الترببيي .رالكييرا اليير ار ييا ببييا زقت ييل تاقتييه (بغييداد البييرل) ا "زراييت اليير راء را ييق عاييى التعااييد
زييييع الزاا ييييرب راالداربييييب الزرييييا بب ر ييييق الغ يييياء الزييييالا الزح ييييص الييييبمل بالزرا يييي لريييي
".2021را يياا بغييداد البييرل عاييى رثبقيي بقييرار زراييت اليير راء تاييدد بمييا زبايي  250الييف دب ييار كراتييل
يييمر لازاا يييرب .رحيييم الراري ي ايييا رايييبت زرايييت الييير راء ز ي ي ى الكييياازا "اريييتزع ا حيييم
اربييال الزا ييب للييى ز ابييداا لعمزب ي ب ييا ا ييب الزاا ييرب ررلييل ا ييالا الزاييف تيياج زراا ي رييابق
رعييدل تح ييب قييد ر ييع ا ييا الزرا يي ولبيي لزعالريي ييال الق ييب كر مييا تمييل ييربا ارارييب ".رتييابع:
"لألرييف تييل تغببيير االراييال رال ييرص ييا الزرا يي رزييع ييالا رييبتل لعييداد ييبغ رييتعرض ييا الراريي
ز ار تاقبق اال اف لمال ال ربا رلر بالادرد الد با".

اال :العرا البزك ه االرتغ اء ع ال ب رز الح ا رب التعار
زعما بربار الزاارر
ركاليي الزعارزيي اكييد ال ااييل الزرييتق بارييل ح عيي ا العييرا البزك ييه االرييتغ اء عيي ال ييب كر ييه باييد
ب ي ع ك ي يياء ال تييا الييى ا ز ي الح يا رب ي زر ييرع التعييار زييع ال ييب بربار ي الزاييارر.راييا ح ع ي
ا يزي ي الزريييتغرل الايييدبث عي ي العيييرا ررباري ي الزايييارر الزرريييرد يييا الز قي ي حا ي ي برريييرد
زاييررب ااييد زا ييراا راالحيير لربييا”.را يياف ا يزرييال ربيي االت اابيي زييع ال ييب برباريي الزاييارر
تعييد زرييال حا ا ي ابييث التررييد ييا االرييات ات ااب ي زييع ال ييب لك ي كا ييا يياك ت ا زيياا برييب التراييى
الييى ات اابيي ”.ربييب ا يالعزيي زييع ال ييب ز بييد رييدا لاعييرا رالكثبيير زيي الييدر زعتزييد عاييى ييال الييبمد
راتييى ازبركييا التييا تعييد رييما االرلييى ي اعبا ا مييا تعتزييد عاييى ال ييب كباييد ز يي ع لاريياع كر ييه ب يي ع
ك ي يياء باا ي الكاييف”.راكييد ا “ العييرا زا ي ل بالتعازي زييع ال ييب كر مييا باييدا ي اعبا البزك ي ترا اييه ار
الال ال باترا درل احرى ا زرا ال اعاا رالتعار االات اد ”.
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رابت الرزمررب بترال ررال ح ب ز البابا ر ربت
بغييداد البييرل تاقييى راييبت الرزمرربيي بيير ل ييالح الثمثيياء ررييال ح بيي زيي اداريي البابييا ر رييبت.
راييا الزكتييل انعمزييا لييرابت الرزمرربيي ييا ببييا ل "بيير ل ييالح ارييتقب البييرل ييا ا يير الرييمل
ببغييداد ريي بر درليي ال اتبكييا لييدى العييرا زبترييا لرييكر ار الييال قيي تابيياا اداريي البابييا ر رييبت للييى
عبيير بمييا عيي ييكر رازت ا ييه
راييبت الرزمرربيي بيير ل ييالح ابييث رييايزه ررييال ح بيي زيي ادارييته ي
لا يييعل رالاكرزي ي العراابي ي عايييى ا يييار االريييتقبا رالتا يييبراا التيييا ريييرا حيييم بارتيييه لاعيييرا ".
رت ييز ا الررييال تاكبيييد البابييا عايييى ا "العييرا با ييارته رتاربحيييه رثقا تييه ايييادر عاييى ا باعيييل دررا
ايير ل يييا ب
زيي ثرا ييا الق يييابا اناابزبيي رالدرلبيي را الت يييرع الثقييا ا راليييدب ا رالعراييا تعييد ع ا ييير ي
ازيي الرييبد الييرابت
لييه" .ز كييدا "دعزييه لاعييرا ر ييعبه ييا لرريياء ارزيي راالرييتقرار رالرييمل بزييا ي
الريي بر تاباتيييه لليييى اداريي البابيييا" ز يييبرا لليييى "ا زبيي ال بيييار التيييا ايييال بميييا لاعيييرا ر يييزاا بغيييداد
رال ريييف رال ايييار رارببي ي رالزر ي ي ز يييبدا بدعزيييه را تزازيييه الزترا ي ي بيييالعراابب ".زي ي رمتيييه ايييا
راييبت الرزمرربيي بيير ل ييالح ل " بييار اداريي البابييا زثياييا ررييال ت يياز ل رييا ب عزبقيي لا ييعل
العرااييا الييال بت اييع لترييار ال ييعال رلرريياء از ييه رارييتقرار رتع بيي تعاب ييه بييب رزبييع ا با ييه رل يياع
رر التعييابش رالرييمل ييا الباييد رعزييرل الز قيي " ال تييا للييى "ا زبيي لدازيي الازييات ررر الت ييا التييا
لزرا بار ادارته لدى العراابب ز الزرازب رالزربابب رك ال رااف ز ار الرمل".

الكاازا برر زماااا عاى الزرا ربعا لدا تاا التاقبق
ا ات زتاا ر ال اار
ال ييراا بيير ابييدى راييبت زراييت اليير راء ز يي ى الكيياازا زماااتييه عاييى اييا ر الزرا يي الزالبيي
لعييال  2021التييا اار ييا زراييت ال ييرال اررييبرع الزا ييا.راييا الكيياازا حييم رار ي زراييت اليير راء التييا
عقيييدا البيييرل الثمثييياء "بعيييد اايييرار زرايييت ال يييرال الزرا يي عاب يييا رزبعيييا العزي ي رب يييك عاري ي لت ببيييق
ب رد ييا رحدزيي ييعب ا ييالا العييال برييل ا بكيير عازييا ارييتث اابا ييا تاربيي الزرا يي -رلييل الزماايياا
عابمييا -الييى رر يي عزيي زازرريي ".را يياف "ارييتزع ا حييم االبييال الزا ييب الييى ز ابييداا اعمزبيي ب ييا
ا ييب الزاا ييرب ررلييل ا ييالا الزاييف تيياج زراايي رييابق رعييدل تح ييب قييد ر ييع ا ييا الزرا يي
ولب ي لزعالر ي ييال الق ييب كر مييا تمييل ييربا ارارييب " ز ييب ا "لمرييف تييل تغببيير االراييال رال ييرص ييا
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ييبغ رييتعرض ييا الراريي زيي اريي تاقبييق اال

الزرا يي رزييع ييالا رييبتل اعييداد
رلر بالادرد الد با".
رعيي بارتبييه اليييى الرييعردب راالزييياراا زيي حرا ايييا الكيياازا "كا يييا ال بارتييا االحبرتيييا الييى الززاكيي
العرببيي الرييعردب راالزيياراا اراتييا بكيي الزعيياببر" زبب ييا ا "ا ييار االرييتقبا لييل تكيي تزثيي ز يي ى
الكييياازا بيي ا االحييير العيييرل اريييتقبارا العيييرا رتييياربم العيييرا رارثيييه رعزقيييه".را ييياف "ال بارتيييا
كا تييا بغاب ي اال زب ي رلزر ي ا رلب ي احرب ي ييادا بييدعل العييرا ييا ييال الزراا ي ر ييالا لييبت لرببييا عاييى
االحيير العييرل بتيياربحمل را ييالتمل ررييرف تييررل ييال الييرر الييى ولبيياا عزيي داازيي زييع رزبييع ربرا ييا
رزيييع الزرتزيييع اليييدرلا".رب يييا وحييير ايييا رايييبت الييير راء "لقيييد عزا يييا ز يييال ا يييمر عايييى زعالريي ا زي ي
يي ا يي دراا حا ييا العزييار ال اييار تز ييى ا بييتل ييرف ازرالييه بزييا
رز الييل ا ا ييا ييا ال ا ييرب رح
بحييدل ا ا ييا ييا الزاا ايي " ال تييا الييى ا ييه "ربرييبل اييررف زعرر يي را ييكاالا زحتا يي بع ييما اا ر بيي
ا ييبح ز ييل زاييا ا ال اييار ييالرا رارر ييا بالتييالا".راكييد ا "احتبييار زاييا ا ال اييار بعييد ز ييارراا
رزقييابما ييزاا زعاييل ال عالبيياا ال ييعبب رالع يياارب راالداربيي ييا الزاا ايي رب ييرف ال ايير عيي ارييل
الزاييا ا ا ا ييد ا اييا ييا ال اييار بييا ب ييعرا ابييدبمل ببييد الاكرزيي الزاابيي رر ييع ايي ابييدب ا ببييد ال
اييار ر تعييار رزبعييا لا مييرض برااييع الزاا ايي ".رتييابع الكيياازا "ريي عب زرارييا ارت يياربا ييا ال ا ييرب
زرتب ييا بييرابت اليير راء رريياتابع زييع الزاييا ا رالزراييت ك ي ت ا ييب اعزييار ال ا يار ب ييك بييرزا" كا ي ا
يياابا حييم التاييا راا االحبيير ييا ال اييار" .رل ييا الييى
"ر ي عا لييدا تيياا لر يي التاقبييق ييا رييقر
ا ييه "لزييت حييم االبييال الزا ييب ييكارى زيي بيياد لبيير زقبرليي بارييعار الزييراد الغالاابيي ريياتابع ب رييا
زيييا بايييدث يييا االريييرا بريييل ا ازيييا الزيييرا زي ي ر يييع الزتييياررب بقيييرا ال يييعل رلي ي ريييزح
لاز ابيييدب باريييتغم الايييرف االات ييياد ".راحتيييتل كمزيييه بيييالقر "اييي عاب يييا يييمر رز يييا الكيييربل
رريي ااش البييرل ا ييب الب اايي التزرب بيي ييا رز ييا رررمييا باب ييا الا ييص اال ييا ب حييم االبييال
الزقبا را ا ا ردبد رر ت ااش زع ر بر الترار بمالا ال ا ".

الكاازا :ر عا لدا تاا التاقبق ا رقر
التاا راا االحبر بال اار

يياف لمييال ال ييربا

اابا حم

بغيييداد البيييرل اكيييد رايييبت زرايييت الييير راء ز يي ى الكييياازا الثمثييياء ( 6بريييا  )2021لعيييم تييياا
يياابا حييم التاييا راا االحبيير بييال اييار بييرل لييد ارربعاء.راييا الكيياازا حييم
لر ي التاقبييق ييا رييقر
كازتييه ل "ال بييارتب االحبييرتب الييى الززاكيي العرببيي الرييعردب راالزيياراا كا تييا اراتييا بكيي الزعيياببر
رل ا ييار االرييتقبا لييل تكيي تزثيي ز يي ى الكيياازا بيي ا االحيير العييرل ارييتقبارا العييرا رتيياربم
العييرا رارثييه رعزقه".را يياف ا "ال بييارتب كا تييا بغابيي ار زبيي رلزريي ا رلبيي احربيي ييادا بييدعل
العييرا ييا ييال الزراا ي ر ييالا لييبت لرببييا عاييى االحيير العييرل بتيياربحمل را ييالتمل ررييرف تييررل ييال
الييرر الييى ولبيياا عزيي داازيي زييع رزبييع ربرا ييا رزييع الزرتزييع الدرلا".ربح ييرص ا ييب الزاا ييرب
اييا الكيياازا" :ارييتزع ا حييم اربييال الزا ييب للييى ز ابييداا لعمزبيي ب ييا ا ييب الزاا ييرب ررلييل ا
ييالا الزاييف تيياج زراا ي رييابق رعييدل تح ييب قييد ر ييع ا ييا الزرا ي ولب ي لزعالر ي ييال الق ييب كر مييا
تمييل ييربا ارارييب ".رتابع" :لألرييف تييل تغببيير االراييال رال ييرص ييا الزرا يي رزييع ييالا رييبتل لعييداد
ييبغ رييتعرض ييا الرار ي ز ي ار ي تاقبييق اال يياف لمييال ال ييربا رليير بالاييدرد الد با".رب ييا ز الييل
ا ييالا ال اييار ار ييح راييبت زراييت اليير راء ايياام" :لقييد عزا ييا ز ييال ا ييمر عاييى زعالريي ا زيي رز الييل
يي ا يي دراا حا ييا نعزييار ال اييار ر تز ييى ا بييتل ييرف ازرالييه بزييا بحييدل
ا ا ييا ييا ال ا ييرب رح
ا ا ييا ييا الزاا ا ".را ييار للييى ا ييه "برييبل اييررف زعرر يي رل ييكاالا زحتا يي بع ييما اا ر بيي ا ييبح
ز ييل زاييا ا ال اييار ييالرا رارر ييا بالتييالا احتبييار زاييا ا ال اييار بعييد ز ييارراا رزقييابما ييزاا
زعايييل ال عالبييياا ال يييعبب رالع ييياارب راالداربييي يييا الزاا ا ".را ييياف" :ب يييرف ال اييير عييي اريييل
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الزاييا ا ا ا ييد ا اييا ييا ال ا يار بييا ب ييعرا ابييدبمل ببييد الاكرز ي الزااب ي رر ييع ا ي ابييدب ا ببييد ال
ايييار ر تعيييار رزبعيييا لا ميييرض براايييع الزاا اي ي ".رل ا لليييى ا "زرايييت ال يييرال بعيييد اايييرار الزرا ي ي
عاب ييا رزبعييا العز ي رب ييك عار ي لت ببييق ب رد ييا رحدزيي ييعب ا ر ييالا العييال برييل ا بكيير ارييتث اابا ييا
تاربيي الزرا ي ي رليييل الزمااييياا عابميييا لليييى رر ي ي عزي ي زازرري ي ".رببي ا يييه "ريييبتل تعبيييب زرايييت
ارت ييار ييا ال ا ييرب زرتب ييا بييرابت اليير راء" ز ييب ا" :ريياتابع زييع الزاييا ا رالزراييت كيي ت ا ييب
ييياابا حيييم التايييا راا
لعزيييار ال ايييار ب يييك بيييرزا رري ي عا ليييدا تييياا لر ي ي التاقبيييق يييا ريييقر
ارحبيير ييا ال اييار".رع ارت يياع اررييعار اردف الكيياازا ايياام" :لزرييا حييم اربييال الزا ييب ييكارى
ز ي بيياد لبيير زقبرل ي بارييعار الزييراد الغالااب ي رريياتابع ب رييا زييا باييدث ييا اررييرا ربرييل ا ازييا
الزرا ز ر ع الزتاررب بقرا ال عل رل رزح لاز ابدب بارتغم الارف االات اد ".
راحتيييتل الكييياازا ادبثيييه اييياام" :باييي عاب يييا يييمر رز يييا الكيييربل ررييي ااش البيييرل ا يييب الب ااييي
التزرب بيي ييا رز ييا رررمييا بخب ييا الا ييص ان ييا ب حييم اربييال الزقبايي رل ييا ا يي ردبييد
رر ت ااش زع ر بر الترار بمالا ال ا ".

لزتادث بارزه بعا اراراا زرات الر راء برار البرل
بغييداد البييرل اعايي الزتاييدث بارييل زراييت اليير راء اريي يياال ز ييازب راريي زراييت اليير راء التييا
عقييدا البييرل الثمثيياء.راييا اريي يياال ييا زيي تزر ييا ا عقييد ببغييداد تعابقييا عاييى بييار الكيياازا
ارحبر للى الرعردب رانزاراا ل "ال باراا ارحبر تمدف نااز عمااا زترا زع الرزبع".
رب ييا زاييف كررر ييا اييا يياال ل "ال ييا تعااييدا عاييى  21زابيير ررعيي زيي لقييا كررر ييا رت يي
تباعيييا ".ربح يييرص ا زيي الزاا يييرب الزريييا بب ا يييار لليييى ا "ز يييكا الزاا يييرب الزريييا بب ررثتميييا
الاكرزيي الاالبيي زيي الاكرزيياا الرييابق ر ييرا زراييت اليير راء عاييى التعااييد زييع الزاا ييرب ر ييزارا
بيييالقرار ".315رار يييح ا "القيييرار  315بتيييبح اقرايييا تقاعدبي ي رازتبيييا اا ت يييبه الزز راي ي لليييى الزيييمك
اليييداال ".رعي ي ارت ييياع االريييعار يييا االريييرا اكيييد الزتايييدث باريييل زرايييت الييير راء ا "الكييياازا ار
اررييير ب ربقتيييه الحا يي لارايييرف عايييى ز يييكا ارت ييياع ارريييعار" ز يييبرا اليييى يييدرر "ترربمييياا لليييى
ر بيير الداحاب ي ب بييار اررييرا لاراييرف عاييى ز ييكا ارت يياع اررييعار".رتييابع ب ييا اييراراا رار ي البييرل
ا الزرايييت ا يييدر ترربميييا لليييى "ر ار ال راعييي ل يييتح بيييال االريييتبراد لزيييد زعب ييي لزرارمييي ارت ييياع
اريييييعار" زبب يييييا ا "زرايييييت الييييير راء رريييييه ر ار التريييييار بتر بيييييع ا يييي ل يييييا ب يييييا يييييمر
رز ييا  ".رب ييا زاييف اال تحابييياا اييا الزتاييدث باريييل زراييت اليير راء ا الزرايييت "اايير التعااييد زيييع
رك الزا ب ل اص برازرباا اررم ان تحابب ".

زرات الر راء برا ق عاى التعااد زع الزاا رب راالداربب
الزرا بب
ال يييراا بييير اعا يييا ر ار الترببي ي زرا قي ي زرايييت الييير راء يييا ارتزاعيييه البيييرل عايييى التعاايييد زيييع
الزاا يييرب راالداربيييب الزريييا بب ر يييق الغ ييياء الزيييالا الزح يييص اليييبمل بالزرا ي ي لري ي  .٢٠٢١بزيييا
ايييا زكتيييل رايييبت الييير راء ا "زرايييت الييير راء را يييق عايييى زقتييير رايييبت زرايييت الييير راء ز ي ي ى
الكييياازا لاتعاايييد زيييع الزاا يييرب راالداربيييب الزريييا بب العيييازاب يييا ر ار الترببي ي يييز التح ب ييياا
الزالبيي الزر يييرد ".ركيييا رايييبت زرايييت الييير راء ز يي ى الكييياازا رعيييد الزاا يييرب بالزريييا ازيييت
بايي ي ز يييكاتمل زيي حيييم الزرا يي حيييم راريي زرايييت الييير راء رلبرييياد ايي ي عاريي رز يييف لميييل".
- 13 -

العدد -437 :االربعاء 2021-4-7
رحيييرج الزاا يييرر بالزريييا الثمثييياء رلابيييرل الثاليييث عايييى التيييرالا بتايييا راا لاز البيي بتايييربامل كعقيييرد
بعد ا اار البرلزا زرا  2021رتح بص ز ا ق لمل رلبت عقدا.

ر بر ال

اع العرااا بباث زع الر بر الز ر ات اااا التعار
الز ترك

الز يير البييرل باييث ر بيير ال ي اع العرااييا ز مييي الحبيييا زييع ر ي بر ز يير لييدى بغ يداد رلبيييد لرزاعبييي
لريييراءاا ت عبييي لت ااييياا التعيييار الث يييااا رالتعيييار الثمثيييا بيييب ز ييير رالعيييرا راررد يييا ا ييياع
ال اعييي .راكييي «د لالحبييا ن ا ر ارتييه ريياد ييا تاقبييق التعييار رالتكازيي ال يي اعا زييع ز يير راررد
ييا ايي تاكبييداا ر ريياء الييدر الييثمث للييى را ييل ان تييا عاييى الييدر الزتقدزيي يي اعبا ز ييبرا للييى
العماييياا الز يييترك راليييرراب ارحربييي الزتب ييي بيييب العيييرا رز ييير ر يييعببمزا ال يييقبقب داعبيييا لليييى
ييررر تاقبييق ح ييراا عزابيي رت ببييق اقبقييا لمييالا التعييار ربزحتاييف الزريياالا ال يي اعب زيي حييم
ال ييرص رالز ييياربع االريييتثزارب الكثبييير الزعا يي ليييدى الييير ار رال ييرص الزتاايي ليييدى الق ييياع ال يي اعا
الحيياص بان ييا للييى التعييار ييا زريياالا احييرى تتعاييق بالتييدربل رلدار الترييربق رالرييمز ال يي اعب
رلبر ا.ر ييااش الرا بييا انت ييا الحيياص بخررييا ربييق ييا ز ي ال ي اعبب ييا ز يير للييى العييرا ربعييد
احت ا يياا ل ييتح و ييا لاعزيي الز ييترك رح ييراا دحيير ز يير ييا ز ييررع الزدب يي االات ييادب الز ييترك
بييب العييرا راررد .راكييد الريي بر الز يير اييرص القييا ر عاييى تع بيي العزيي الز ييترك رت عبيي ات اايياا
رزيييالكراا التعيييار زيييع العيييرا يييا يييتى الزرييياالا ال يي اعب ر قيي التريييارل ال ارايي رتبييياد الحبيييراا
زبييدبا ارييتعداد الكازيي لاترا يي رالت رييبق الييداال زييع اليير ار زيي اريي تاقبييق ييالا التعييار ربزييا باقييق
الز الح الز ترك لابادب .

العبدا ا :ا ل ب د بزرا

 2021ر

در البترردرالر

الرييرزرب بيير اعتبيير زاييا ا الب يير ارييعد العبييدا ا ل ا ييل زييا اايير ييا زرا يي  2021لاب يير يير
يي در البتييرردرالر الييال ح ييص لييه تربابيير دب ييار لعزييرل العييرا ز ييبرا للييى عييدل لزكا بيي لع يياء
ارايييال لزرا ييي الب ييير ر ميييا رت ييياف لميييا  %50زييي لبيييراداا الز ا يييال يييم عييي ت زبييي ارايييالبل.
راييييييا العبييييييدا ا ييييييا ت ييييييربااا ييييييا ب "تابعتمييييييا الرييييييرزرب بيييييير " ا الييييييبعض بعتبيييييير
تح ب يياا الب يير اابايي رالييبعض ا حيير بعتبر يييا كا بيي لك ييا ال ريييت بع ا ع بمييا بارراييال ر ليييدب ا
زر ييرعا زمزييا .ارر  :يير ال ربييق الاييرلا ابييث رييت تح الب يير ا تييا زمييل زيي حملييه عاييى الييرلل
زيي ل تح ب يياا ييالا ال ربييق رييتكر زيي الز ا ييال الادردبيي لازاا ايي بعييد ا ح ييص لمييا  %50زيي
الييرارداا رال ارييت بع ا اع ييا رازييا لمييال التح ب يياا ر مييا تقييرر ييمربا.رتييابع ل الز ييررع الثييا ا
رل كييا عاييى ر ار ال ي لك ي اادتييه رييتكر ر ييالا الزاا ا ي ر يير ز ي ى الب يير ابييث تييل لاييرار زبا ي
ييا لييه ازييرا
 300زابيير درالر لمييالا الز ييررع الزمييل برا ييل ز ييررع زب يياء ال ييار الكببيير الييال ح
اب ييييا.رل ييييا للييييى ا الزبييييال التييييا ت ييييز تما الزرا يييي لت زبيييي اراييييالبل باغييييا  4تربابيييير ا يييي
زاا اي ي الب ييير ز ميييا ايييرالا  7ار  8بالزااي ي كييياللك تاريييبت ي ي در البتيييرردرالر ر ييير ار يييل ابيييث
ربر ع به ال ااض ع رعر البرزب الزاترل ا الزرا .
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درل القا ر  :ال عداء زع ال در ..رالزالكا اد بعرد ز ار
ز اا العرا ’
ييات /ررييح ال ااييل عيي درليي القييا ر كييا ع الركييابا الثمثيياء لزكا بيي تر ييح راييبت االاييتمف ييرر
الزييالكا الييى ز ييل راار ي الاكرز ي ر بزييا ييى ررييرد عييداء ح ييا بييب ال ييدر رالزييالكا ك ييف عيي
"رييب اربر" ربزييا رييب ر اال تحابيياا الييى برييا . 2022راييا الركييابا حييم بر يياز "لعبيي الكرارييا"
اليييال بقدزيييه ال زبييي " يييال عايييا" رتابعيييه " يييات" ( 6بريييا  )2021ل "الب يييك الزركييي ارتبا يييه
الررييزا بزراييت ال ييرال بييا ر يير زرييتق اداربييا قيي " زر يياا ا "كييمل راييبت الار يي الزالبيي بييثل
الربييرر ايير ات ييا رزبييع الكتيي الربارييب عاييى رييعر ييرف الييدرالر لبيير دابييق درليي القييا ر ركتايي
اليي م اليير ا ربعييض اع يياء ال ييتح كييا را زعار ييب ".رعيي الحييمف زييع تاييالف ال ييتح اييا الركييابا
" ا ي زييع ال ييتح احيير اييد تماييى راييد حتاييف ييا بعييض ارزييرر ييل بييرر ا تزربيير الزرا ي بمييالا ال ييك
بييه ز يياا ر ا ي ييرى ا ال ييك الييال زييررا بييه التررييد بييه ز يياا لا ييعل" ز ييبرا الييى ا "ززث ي
درل ي القييا ر ييا الار يي الزالبيي ا رييال رزيي ثييل عيياد لزتابعيي زييابرر اتييى ال قييد ييرت ا ييا الار يي
رلكيييا بكييير ل يييا را يييا الزرا يي ".رك يييف الركيييابا عيي "تقيييدبل درلي ي القيييا ر ع يييا ليييدى الزاكزي ي
االتاادبيي عايييى عيييدد زيي زيييراد الزرا يي زيي بب ميييا ريييعر العزايي رالزييياد الحا يي بببيييع ا ييير الدرليي
باال ييا الييى زييراد احييرى ".رعيي عييرد ز ترييبا با ي الا ييد ال ييعبا الز رييرح عقييرد ل ييز اييا ر
الزرا ييي ايييا الركيييابا :ل "زر يييرع الز ريييرح عقيييرد ل ليييل بيييالكر يييا الزرا ييي بب زيييا الكييير الزباييي
الزح يييص لمباييي الا يييد رالمباييي يييا اييير بالت يييرف يييا يييال االزيييرا ب بييياد الرراتيييل ار بخعييياد
الز ريييرح عقيييرد ل ا ا زرا ي ي الا يييد يييا زي ي ريييتادد العيييدد اليييال ريييبتل ارراعيييه" ز كيييدا ا يييه
"البزكي ي لعييياد  30اليييف ز تريييل لكي ي ريييبتل اررييياع بقيييدر زاتاتاريييه المباي ي ربزيييا ايييد بكييير  15ال يييا
زيي مل ".رتيييابع الركيييابا ا "درليي القيييا ر زريييتاب ا ببقيييى حيييارج ايييرت يييا الحار يي الرباريييب را
ز ار يياا الااا ي االحبيير اييد تكيير بمييا ز ار ي ا كببيير " زر يياا ا "الزييالكا الب زييح لراار ي اليير راء
لكيي االا كييا بيياللك ز يياا لاباييد ييم بييات ".رعيي عمايي الزييالكا بيي عبل التبييار ال ييدر زقتييدى ال ييدر
ايييا الركيييابا "الترريييد عيييدار بيييب ال يييدر رالزيييالكا ا زيييا يييا ا بعي ي رززكي ي ا تتم يييى زريييتقبم"
زر يياا ا ييه "ال تررييد زع بيياا لاقيياء بييب ال ييدر رالزييالكا عاييى الزييدى القربييل ".رررييح الركييابا لزكا ب ي
تارب ي اال تحابيياا ر ييق رييب اربر تاييدث ع ييه بييالقر  :ل "زرييالت الزاا ايياا اييدزا ييكرى الييى الزاكزيي
االتاادبيي اييير ايييرار ااميييا رزيي الززكيي ا الزاكزيي تقبيي يييال ال يييكرى رتعييياد الزريييالت ر يييا ايييا
عردتمييا رييتقرر الز ر ييب ارييراء اال تحابيياا البرلزا بيي رالاكرزيياا الزاابيي ييا و رااييد لكيي بتيياربم اييد
بكييير يييا بريييا  2022رالز ر يييب االبيييا ت كييير بميييالا ارزيييرص ال الر يييع االات ييياد العراايييا البتازيي
ارراء اال تحاباا الزااب رالبرلزا ب ب ك زرتق ".

ال تح :الزرا

ا تحابب بازتبا راازا الر رل ب ك اا ر ا

ركاليي الزعارزيي عييد تاييالف ال ييتح الثمثيياء الزرا يي با مييا ا تحاببيي بازتبييا بعبييد عيي ز يياا ال ييعل
زبب ييا ا مييا اازييا اب يياء الر ييرل ب ييك ززيي م .راييا ال ااييل عيي ال ييتح عبييد االزبيير الزبييااا ا يالكتيي
ييي قاا اعيييدا لييياللك ر يييا رباريييب بازتبيييا ”.را ييياف ا
الرباريييب ات قيييا رزيييررا الزرا ييي يييز
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يالزرا يي ر عيييا ب ييك ززيي م ر ييا ا تحاببيي بعبييد عيي ز يياا ال يييعل العرااييا رليييل تيير ع ب يييك س
ز ييف عاييى ال ييعل”.رار ييح الزبييااا ا ي يياك ااييل ررييرر ب ييك زعييد راييا ر ا باييق الر ييرل بارييارل
ا تقازا زاالرا ز يت رر الر ع بالزاا ااا الر ربب تبر الاال الاكرزا لما”

لع اء اااززقال ا اء الربابش ا ال اار ز ز

به

ال ييراا بيير ا ييدر زاييا ا ال اييار الزكاييف عبييد الغ ييا اررييد البييرل الثمثيياء ازييرا لداربييا بق ييا بخع يياء
ييد ) زيي ز ييبه رتكابييف (رعييد ثييازر عبييد عبييات)
اااززقييال ا يياء الربييابش (ارييال عبييد البييار
بزمال لدار الق اء.
رار يييح االريييد يييا رثبقيي ا اعيييا عابميييا ال يييراا بييير ا " يييالا القيييرار بييياتا ب ييياء عايييى زقت يييباا
الز اا العاز ربزررل القا ر .

بعد تمدبداا  ..بغداد تغاق زكتبا لم تحاباا ر ربا العرا
ييي ق بييير ا ييياد ز يييدر ز ايييع بزاا اييي ال ايييار البيييرل الثمثييياء بيييخلم زكتيييل الز ر يييب العابيييا
لإل تحاباا ا الزاا ا ر عار احر.
رالكيير لركاليي يي ق بيير ا " زكتييل الز ر ييب ييا زاا ايي ال اييار الاييق لييدراع از بيي اتييى ل ييعار
وحر بازر ز الاكرز الزرك ب ا بغداد".
ربييب الز ييدر ا " ارييبال انلييم تيياتا بعييد تمدبييداا الزاا ييرب الزرييا بب بخاتاييال الزكتييل البييرل زيي
ار ال غ لت بال ز البمل".
ر يييعد الزاا يييرر الزريييا بر حيييم اربيييال القابايي الزا يييب زيي رتبييير االاترارييياا يييا ز يييا ق رريي
رر ربا العرا ز البب بتثببتمل عاى الزمك الداال.
رتعميييد رايييبت الييير راء ز يي ى الكييياازا بيييرل االث يييب بخبرييياد اي ي "عاري ي " ر"ز يييف" لازاا يييرب
الزرا بب الالب برا ار ااتراراتمل لابرل الرابع عاى الترالا.
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اقر اال را تاالر :ا ا زحبزاا ال ر ا اب زرارت
ييا العييرا

ال ييراا بيير اييالرا الز ر ييب العابييا لاقيير اال رييا
بربل الزرلردب ا الزحبزاا.
كزييا اكييدا الز ر ييب ا مييا ا ييرا زابقييارل ( )١٦٢٠٠يي ييا زحبزيياا ال يي ر ييا زاا ايي ارببيي .
راييا ع يير الز ر ييب بييدا حاييف الع ييرا ا ييا ت ييربح ييا ا ا ييال االراييال تزثيي زيياتل ر ييد
اث ييييييييييييييييييياء بييييييييييييييييييياراا ال ييييييييييييييييييير الر يييييييييييييييييييدب لميييييييييييييييييييال الزحبزييييييييييييييييييياا .
رايييالر زي ي اثيييار الليييك الزريييتقباب عايييى راايييع العيييرا را عيييدل رريييرد درراا اعييياد التا بي ي ال ريييب
ييم
راالدزيياج الزرتزعييا بالزرييترى الز اييرل لازرلييردب ييا الزحبزيياا تزثيي تمدبييد لا رييب الزرتزعييا
يييييييييرلتمل بميييييييييا.
عييييييييي ا الكثبييييييييير زييييييييي اال يييييييييا ترعرعيييييييييرا را يييييييييرا زرااييييييييي
رر ييف الع ييرا ا ا ييا الزحبزيياا بييي"" الق ابيي الزرارتييه رلمييل تيياثبراا زرييتقباب باييا عييدل اال تزييال
بمل ز الرا ل التربر رال را راال دزاج الزرتزعا".

ال ا

الثمثيياء ز ي تمدبييد لا رييب الزرتزعييا

تر ح ت ا ب ارتقدال زاا ا ال اار الرابق

ق زاييا ا ال اييار
ييدرر ازيير
االتاادبيي الثمثيياء عيي
زييرا ب بيير ك يي ا بايي ال ا يي
ارييتقدال بايي ي
ث
س
الريييابق زببي ي ي ا ث ازييير االريييتقدال رييياء عايييى حا ثبي ي زي ي اعل ابتي ي ا ليييبعض زي يدبر درااييير الزاا اييي .
را ييادا داايير التاقبقيياا ييا المبايي ر ييا زعييرض اييدبثما عيي الق ييبث التييا اقثقييا بمييا المبايي رااالتمييا
لليييى الق ييياء باريييل ببيييا لميييا تاقيييا زيييرا ب بييير ريييح ز يييه بيييي"ل دار اا يييا زاكزي ي تاقبيييق
ق زاييا ا ال اييار الرييابق زر ييا ا ث ارزيير ريياء عاييى حا ثبيي
ال ا يي ييا ال ا ييربث ازيير
ارييتقدال بايي ي
س
بادبي ي ال ا يييربث رالز ترييياا ال ثبي ي رز ي ي ى ال ايييار".
يال
ي
الزي
تمزي ي ززارري ي االبتي ي ا
ا لزي يدبر درااييير ث
ي
رتابعيييا اليييداار ا ث "ازييير االريييتقدال يييدر ر يييق ااكيييال القيييرار ( 160لري ي  )1983عايييى حا ثبي ي اليييتم«ل
الزررثميي لازاييا ا الرييابق التييا ت ا يير بخادازييه عاييى ززارريي ايياالا ابتيي ا س زييالا لعييد سد زيي زريي رلا
دراايييييير الزاا ايييييي الييييييالب تيييييي ثل تيييييييدرب ااييييييرالمل يييييييا الق ييييييبث رر عمييييييا لليييييييى الق ييييييياء".
يتقدال لحزري ي
ركا يييا المباي ي ايييد اعا يييا يييا الثاليييث رالع يييرب زي ي والار الزا يييا عي ي
يييدرر ازييير اريي س
زر رلب زاابيب ا زاا ا ال اار ز بر للى ا ث ز بب الزرتقد«زب الزاا ا ارربق
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بازر ز زاا ا

م الدب  ..اع اء زدبر ااب تابع لق اء
ال راا

دراي ي ازييير زايييا ا يييم اليييدب عزيييار الربيييرر بخع ييياء زيييدبر اابي ي الريييم ارح ييير التابعي ي لق ييياء
ال يييييييييييييييييييييييييييييييييراا زازيييييييييييييييييييييييييييييييييد زحايييييييييييييييييييييييييييييييييف عبيييييييييييييييييييييييييييييييييد .
راا ز در ا الزاا ا لزراع ا ا "درا " ا "الزاا ا كاف
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رما زكا ا انر ال بك ف زعارزاا بح رص عبل داعش
رتاركاته
ييبا ال عزييا البييرل الثمثيياء ا
بغييداد البييرل اكييد الزتاييدث بارييل رمييا زكا ايي انر ييال ييا العييرا
الرمييا بزتاييك زعارزيياا ر يي ما بييي"الزمز " عيي عييبل ت اييبل "داعييش" انر ييابا الزييدعر ابيير لبييرا بل
القر ا رتاركاته.
ر قيي زراييع "رييبرت بك" عيي ال عزييا ارلييه" :لييدب ا زعارزيياا زمزيي عيي عييبل ت اييبل داعييش ر ييا ييا
يييرر الزتابعي ي رالزعالري ي رالتيييدابق رالتقبيييبل" ز يييب ا ا " عيييبل الت ايييبل انر يييابا بتايييرك رب ي ي يييا
ا الز ا ق الادردب ب اراء ار بار".
الز ا ق ال ارارب رحا
را اف ال عزا ا "اباداا الت ابل انر ابا تاا ا اار ررب ر رما زكا ا انر ال".
رتيييابع ا "الرا يييل انعمزيييا لات ايييبل انر يييابا ا يييبح يييعب ا لليييى را يييل ا اريييار اليييدعراا التب يييبرب
رالتر بد".

ر

ب رى تقبض عاى ار اببب اث ب ز "دبرا ر د" داعش
زاا اي ي ب يييرى القيييبض عايييى ار ييياببب اث يييب زي ي ع ييياباا داعيييش

ال يييراا بييير القيييا ابييياد ييير
االر ابب بعزم بدبرا ر د داعش.
رالكييير القبييياد يييا ببيييا ا ميييا " تيييتزك زيي القييياء القيييبض عايييى ( اث يييب ) زيي ع ا ييير ع ييياباا داعيييش
االر اببيي رالاييالا كا ييا بعزييم ب يي زقاتيي بزييا برييزى دبييرا الر ييد حييم تيير رييب ر داعييش عاييى
زدب الزر ".
ربب ا ا ه "اد تل القبض عابمزا ا ز ق ( اا الرزا ) ا الرا ل االبرر لزدب الزر ".
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در ال قد بدعر لترابد عالزا لااد االد ى لا راال
ال راا بر دعى در ال قد الدرلا ل رض الاد ارد ى ز ال راال ر ق ربا زراد عالزبا’
راالييا ربتييا رربب يياث كببيير االات ييادبب ييا يي در ال قييد الييدرلا البييرل الثمثيياء ل ال يي در ب يي
ز ييال تيير ربا ي اعتزيياد اييد اد ييى لا ييربب العالزب ي عاييى اربييا ال ييركاا را ي التمييرل ال ييرببا با ييه
.
ا يييييييييييييييييييييييييب ز عرييييييييييييييييييييييييي لمات ييييييييييييييييييييييييياد العيييييييييييييييييييييييييالزا
ربب يييا ا الت ارتييياا الاالبيي يييا زعيييدالا ال يييراال الر بيي عايييى ال يييركاا ادا لليييى "ايييدر كببييير" زيي
تايير رتر ييل ال ييراال ززييا اايي زيي القاعييد ال ييرببب التييا بزكيي لااكرزيياا ا ترزييع انبييراداا عاييى
.
اراريييييييييييييما لتزربييييييييييي ي ان يييييييييييييا االات ييييييييييييياد راالرتزييييييييييييياعا الز ايييييييييييييرل
ا ا ب عبر ان تر ا ااق كببر.
ييربب ال ييركاا" ارييبزا قاييا "رربتيير " ع مييا
بييد ب ييد ييرض اييد اد ييى عييالزا زيي
راكييدا " ايي
يي در ال قييد الييدرلا لييل بتحييال زرا ييا ب ييا الزرييترى الزثييالا لزعييد ال ييربب ييالا ز ييب ا
للييى ا
الاكرزيياا رييتاتاج للييى تييدعبل ح اا مييا بعييد ان ييا الماايي الاتييراء رااايي "كر بييد  "19رالتح بييف زيي
تاثبر ييا االات يياد ارز ي يير ا بتاركييرا اييدزا ب ييك ا ي لبكيير لييدبمل اات يياداا ح ييراء اكثيير ييزرال
رارتداز ".
رل تييا الييى ا ييالا بت اييل تييداببر عاييى را ييل انبييراداا رعاييى را ييل ان ييا " ز ييب ا ييه رييبتعب عاييى
يي در ال قييد الييدرلا
كيي درليي ا ت يي بع ابيي انرييراءاا الحا يي عاييى الربميي ال ييرببب رربب يياث ل
ال بيي ا بييدرت ااتييرا لدار بابييد بر ييع زعييد ال ييربب عاييى ال ييركاا للييى  %28لك مييا للييى ا اييرار
لدار ترازييل الرييابق بح ييض زعييد ال ييربب ييالا زيي  %35للييى  %21ييا عييال  2017كييا لييه تيياثبر
.
ا يييييييييييعف عايييييييييييى االريييييييييييتثزار ززيييييييييييا كيييييييييييا زتراعيييييييييييا يييييييييييا البدابييييييييييي
رتابعيييا ا يييه "بيييارزت االيييا ر بييير الح ا ي ي ارزربكبي ي را بيييا بايييب ل الرالبييياا الزتايييد تعزي ي زيييع
زرزرعيي الع يييرب نايييرار ايييد اد يييى ل يييربب عالزبيي عايييى ال يييركاا بميييدف تاقبيييق اال د يييار رتكيييا
.
ال ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرص لارزبييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييع
را يييارا اليييى ا ر بييير الزالبيي ال ر ريييا برر ييير لييير زبييير البيييرل ل التر ي ي لليييى ات يييا عيييالزا ب يييا
ال ييراال عبيير الاييدرد " ييا زت ييار البييد" زرابييا بتعمييد ر بيير الح ا ي ارزربكب ي بالعز ي عاييى زعييد اد ييى
عالزا لا ركاا.
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العرا برزح بارتبراد  50الف

ز ال زا ل

زييرا ب بيير اعايي ر بيير ال راعيي زازييد كييربل الح ييارا الثمثيياء الرييزا بارييتبراد  50الييف يي زيي
ال زيييييييييا ل ر 50اليييييييييف ييييييييي زييييييييي ز ييييييييي عاا اليييييييييدراج حيييييييييم يييييييييمر رز يييييييييا .
راييا الح ييارا بارييل الركال ي الررييزب ل "راييبت اليير راء ييك لر ي عابييا ز ي ر بيير ال راع ي رر بيير
التريييار رزرت يييار ارزي ي الييير ا رزيييدبر الرربزي ي االات يييادب لزتابعي ي اريييعار الزيييراد الغالاابي ي ح ر يييا
حييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييم ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييمر رز ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا ".
را يياف ا " يياك ريير ييا زا يير ال زييا ل زيي تيياربم  15والار رلغابيي  1وبييار ر ييالا رييب د الييى
ارت يياع اررييعار تبريي اال ابييات ييا ان تيياج ركيياللك يياك اايي ييا ل تيياج ز يي عاا الييدرار " زبب ييا ا
"اييرارا ييدر لزراييت ارزيي اليير ا ب ييتح ارييتبراد ال زييا ل بييي  50الييف يي رز يي عاا الييدرار بييي 50
الييف يي حييم ييمر رز ييا لرييد اليي قص الاا يي ييا ان تيياج الزااييا زيي اريي ازابيي الزرييتماك زيي
ارت يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياع اررييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييعار".
ييا اررييعار تريير عايييى اييدل ررييا بييب زريي رلب ييا رمييا ارزيي
را ييار الييى ا "عزابيي التيييرا
الر ا رر ار ال راع راا ر ازاب الز ت راا ر ازاب الزرتماك
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تبا

الزررر ا ا ا الرربت بربل

عرباا رارمتما ااا

رربتيير اييا زراعييا زييارب ترا بييك رتييا كر تراكيير انلكترر بييا لر ييد اركيي ال ييا ل الزييررر ييا ا ييا
الرييربت تبا ييا بييرل الثمثيياء لال رارمييا ااايي اليي لل تييا راز ييررد ييعرباا ييا ر ييرل الق ييا عاييى زييا
ببدر.
رالكيير ز ييدر ترييار ا الق ييا اح ييرا ال ييركاا بييا لل تييا راز ييررد رارمييا ز ييكا ييا الزاييرك بالق ييا
را ما ارراا القا رتب تبل رل رزراعد  3لزراعدتما.
رار يييح زرايييع تيييا كر تراكييير عايييى تيييربتر ا الري ي ب رارميييا يييعرب لك ميييا اريييتا ا ربقميييا احبيييرا
زترم زاال.
راالا با ا ا الرربت لرربتر ل ا الز كا لل برتغر ررى ارالا ع ر داااق.
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االت ا ال رر انبرا ا :الرالباا الزتاد ت ارك ا زاادثاا ا
بب ا
بب يييا الثمثييياء زاادثييياا يييا زاارلييي نابييياء االت يييا ال يييرر

 BBCترت يييبف العا يييز ال زريييارب
انبرا ا الال راع ا عال .2015
ابيي
ررت ييارك الرالبيياا الزتاييد ييا الزبااثيياا رلكيي مييرا ارييتبعدا ز ار يياا زبا يير زييع را يي
ر ع العقرباا ارزربكب عابما.
رادى ترابييع االت ييا الييال بعييرف بح يي العزيي ال ييازا الز ييترك للييى ر ييع العقربيياا عيي لبييرا زقابيي
تقببد ا تما ال ررب .
لك ي الييرابت ارزربكييا الرييابق در الييد ترازييل رييال الرالبيياا الزتاييد ز ي االت ييا ييا عييال  2018راعيياد
العقرباا االات ادب عاى لبرا .
رتربيييد الرالبييياا الزتايييد ا تعيييرد لبيييرا لليييى االلتي ي ال بالزريييترباا الزت يييق عابميييا لتح يييبل البررا بيييرل
الال بزك ارتحدازه ا ع اراا ررب .
كرر الرزرد"
اييا الييرابت ارزربكييا الاييالا ريير بابييد ل ييه زرييتعد لاترارييع ع ي اييرار رييا ه ترازييل رالعييرد للييى ات ييا
 2015الال كا ز الز ترض ا ب ز عدل ت ربر لبرا لبر از رر عركر .
لك ي لبييرا ت الييل بخ ميياء العقربيياا الز ييدد التييا ر ييما ترازييل رر ييا زقابايي الز ار ييب ارزييربكبب
ا الزاادثاا ارحبر ربع ا الا ا عاى اررررببب ا بت ر را باعتبار ل رر اء.
راكييدا لبييرا ييا ب ابر كييا ر الثييا ا ا مييا تح ييل البررا بييرل اتييى درريي قيياء  20ييا الزايي ر يير زييا
بترار بكثبر الاد الال ص عابه االت ا .
رلك ي عاييا يياا البااييث ييا زرزرعيي ار زيياا الدرلب ي التييا ترااييل ال اعيياا كتييل عاييى تييربتر بقيير ل
الزاادثاا تزث "عمز زمز عاى ا الرالباا الزتاد رلبرا رادا ا كرر الرزرد".
ربتيييرات االتاييياد ارررربيييا زاادثييياا بب يييا بيييب ارع ييياء الايييالبب يييا ات يييا  2015ر يييل لبيييرا
رال ب ر ر را رالزا با رررربا ربرب ا با.
ربرتزع الر د ارزربكا ا زكا زحتاف زع ز ار ا االتااد ارررربا.
راالييا كبارييا دا بييررا زييدبر رباريي عييدل اال ت ييار ييا ز رريي ابايياث راب يي الاييد زيي ارريياا ل
ال ييبغ لبرييا زثالبيي لك مييا ا ييا ا ا االتايياد ارررربييا ييا ر ييع ربييد لكريير الرزييرد بارييل ركاليي
را ت برت.
ردعييا للييى "ح يير ارلييى رربايي زيي كييم الرييا بب " تازيي ييا ا تييد ع للييى "اليي حل الييال ت ييتد الااريي
للبه" لتاربك الر ع.
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بزك مييا عاييى رييبب الزثييا ا تر ييع ترزبييد ارزييرا انبرا بيي الزررييرد
را ييا ا دا بييررا ا را يي
ييا الب ييرك ارر بب ي لترييمب الترييار ان رييا ب ربزك ي ل مييرا ا تراييف تح ييبل البررا بييرل بزييا بترييار
الزرترباا الزت ق عابما ا ات ا 2015.
را ييار دبارزارييا ييا بب ييا للييى ا "الز ييكا تكزيي ييا كيي ار ييباء التييا ال ررييرع بمييا زثيي ا يي
البارث التا ا حر ا بما مرا " بارل را ت برت.
كزا ا ه لبت ز الرا ح ل كا ا اندار ارزربكب زرتعد لر ع ك عقرباتما كزا ت الل لبرا .
رتاييدث ررل زييالا الزبعييرث ارزربكييا الحيياص ب ييا لبييرا ع ييب بييدء الزاادثيياا قيي ع ي ل ال ي "تاييك
العقرباا التا تتعارض زع ال ق ".
راييا لزا ي بييا .بييا .لت التا بر ب ي ارزربكب ي "لالا ك ييا رااعبييب ب ييا زييا بتعييب عاييى الرييا بب عاييه ..
للى اء".
بزك ا التر
"رلكيي لالا اتحييال كيي را ييل زرا ييا زت ر ييا راييا ل عاييى ال ييرف ا حيير ا ب عيي كيي يياء ارال ابيي ا
بتارك بزقدار بر رااد اعتقد ا ه ز ال عل ت رر تاقبق ا را ".
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