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النائبببببد الابببببد المكببببباد : ال كامببببب  شابببببمكا لملاببببب  اببببب  دل  اابببببارم  اال بببببار الشن بببببك    •
 (الاعللا (..) 6..)صلالمشل  الصدرك 

 6.)ص النائببببد  ببببلاد البببببلالن  كشلببببدر يبببب  يااببببا كةببببع  اببببريك  اللملابببب  ال دكببببد  •
 (ال لارك  نكلم(..)

له  بببب   للبببب  النائببببد  ببببرات شرمبببب  :شلببببرو نكبببباب  لقببببشل ااببببرل    نبببببلد الع ببببب   الااببببب •
 (لمال  الاعللا (..)  7.)ص ل ات البرلاا 

  بببااء ارابببل  لرئا ببب  اللملاببب :  بببمء اببب  ا  بببار  3النائبببد اا بببد ابببنمال  كماببب  يببب   •

 (اقق نكلم(..)  7.)ص كاشرو بها

 8.)صالنائببببد اصبببب ق   ببببند: نقبببب  نكبببباب  لة ببببااء الكةكبببب  الا رللبببب  لرئا بببب  اللملابببب  •
 (الاعللا (..)

:  مابببب   ببببعر الببببدلالر انعم ببببت  ببببلبا يلبببب  اببببركل  مبكببببر  ابببب  النائببببد ر كببببق الصببببالل   •
 (العهد نكلم(..)  8.)صالق راء

(..)لمالبببب   8.)صالنائببببب  انشصببببار ال مائببببر  : الشكببببار  ببببكرمد ر ببببار ا  ببببار بببببدل  شبببب امر •

 الاعللا (
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لمالبببب  (..) 9.)صصببببالل ها نهكببببا :  ابببب  ا اببببارات  ببببمء  ال كش ببببم  ابببب  ا ببببش رار الان  بببب  •

 (االنباء العرارك 

 (لمال  االنباء العرارك (..)  10.)صررارات ا لت اللمراء ب ل   الكةكاء •

ي باببببن  شببببماا   الكببببل  الببببل ن  للاببببباد  ابببب  اببببكةد  • لمار  الاببببباد لالركاةبببب  شصببببدر بكانببببا
 (نات نكلم(..)  11.)صدر اا

 (الصباح..)( 11.)صالدبللاا ك  العرارك  شن ل    ا شرداد لللك  ا ااركك  •

.)ص األير بببببب  كلببببببدد اهلبببببب  مانكبببببب  للمابببببب  يبببببب  الاشببببببلر ك  بببببببال رائ  األانكبببببب  •
 (لمال  االنباء العرارك (..)12

 (الصباح(..) 12.)صالكل .. »االشلادك « شل   اصكر  ل   البرلاا  األلل  •

 (الصباح(..) 14.)صالشربك : شعلك  الكلن   ا     البةد •

ي  •  14.)صلالارببببببب  انشاببببببار الاالبببببدرات  بببببب  البببببببةد لمار  العابببببا شع ببببببد ابببببب شاراي ل نكبببببا
 (بدر نكلم(..)

لمالبببب  انببببباء  (..)14.)ص اقلةببببك  االنشالابببببات شعلبببب  يبببب  اشاببببا  البببب  اببببل ق  االرشببببرا  •

 (الرا  العا 

ي دلائبببببببر البلدكببببببب   بشصبببببببقكر  الببببببب  االراةببببببب  للقئبببببببات  • البببببببا      ربببببببار كل بببببببصف
 (اكرر نكلم(..) 14.)صالااالل 

 (الصباح(.) 15.)ص  هم   دكد  لما   لاكمرل  •

القبببببرات (..)15.)يص البنبماهبببببب  شماببببب  شقاصبببببكا الب بببببببببـ يلببببب  رائاببببببا ا  البابلصببببببا •

 (نكلم

 16.)صهكئببببببب  الا شابببببببارك : ل كقشنبببببببا ا شابببببببارك   نكببببببب  للبببببببكت اصبببببببدار ال بببببببرارات •
 (القرات نكلم(..)

الاصببببر  المرايبببب  كببببرد يلبببب   نببببباء ل ببببلد   بببباد لرببببرلـ لهاكبببب  اشعل بببب  بببببب الابادر   •
 (ش ركبات نكلم(..) 16.)ص’المرايك 

النائببببد ال ببببابق  يببببد  الاببببعة  كلبببب ر ابببب  الش دكببببد للرئا ببببات لش ببببدك  شنببببامالت يلبببب   •
 (الاعللا (..) 17.)صل اد الامل  الاكع 

ا شابببببببار المبببببببا ا  كلبببببببدد ا بببببببراءك  رئك بببببببكك  لشل كبببببببق االنةببببببببا  الابببببببال   ببببببب   •
 (لمال  االنباء العرارك (..)17.)ص الالامن 

 18.)صيبببببب  صبببببباشي باببببببن  ر ببببببال  األالكببببببر البببببب  بببببببارمان امشببببببد الاببببببالم  كالببببببر   •
 (ال لارك  نكلم(..)

البببببا   نكنبببببل  كعلبببببق يلببببب  اببببباللي بالا ببببباءل  لالعدالببببب :   لبببببد الةببببببا  ااببببباللك   •
 ( بغداد الكل (..)18.)ص  ب لو
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.)ص ”الببببل ن  المرد ببببشان  ك مببببد شا ببببمي لببببداللا رصببببر ال ببببة  ..  لاال  ببببشالشا الاعادلبببب  •

 (الاعللا (.)19

: نلببببببب  اببببببب  ارابببببببل البببببببدكا را   المرد بببببببشان  لانصبببببببد رئا ببببببب  ركببببببباد  صبببببببدر  •
  (لمال  انباء الرا  العا (..) 19.)صال اهلرك 

 بببببش  اابببببهر..  كببببب كر يلببببب  الاابببببارك   2022القبببببشل كشلرببببب  شبببببنالر اربببببرار الامنببببب   •

 (لمال  الاعللا (..) 20.)ص”لالرلاشد

 20.)صلببببكا ائببببشة  النصببببر كببببرد يلبببب  لمكببببر الاببببلارد الاائكبببب  األ بببببق: شصببببركل اببببد ل  ا •
 (اقق نكلم(.)

لمالببببب  (..)21.)ص الا لبببببت العربببببب  ك البببببد باالب ببببباء يلببببب  انصبببببد البببببا   مرمبببببلو •

 (الاعللا 

 (..)الاارق( 21.)صالما  ي  ال   لالا ه  ال    كلا الشال  •

 
 

 
 

 
 

 

لمالببببب  االنبببببباء (..) 22.)صرشبببببا كةكببببب  ارهبببببابكك   ببببب  ان  ببببب  ابببببا  ء الشبببببا   ببغبببببداد •

 (العرارك 

ال بببببلارك  (..) 22.)ص باقببببرم  ارهابكبببب  شبببببارم ش ابببباال  بغببببداد  ببببار   لكبببب  ش ببببكل •

 (نكلم

الببببل   (..)23.)ص انق ببببار  بببب  البببب   نابكببببد رئك بببب  لن ببببا الببببنق  بببببك  العببببراق لشرمكببببا •

 (البلركنك 

اكببببرر (..) 23.)صال بببببـ يلبببب  االصببببك  بللمشهاببببا    ببببلل  لاالببببدرات   بببب  الدكلانكبببب  •

 (نكلم
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  (الصباح(.) 24.)ص  لا   ر    البةدا ياار ش شعد  نااء  •

اكبببببرر (..) 25.)صالرا بببببدك  ك بببببدد ديلشبببببي للاشلمئبببببك :  بببببددلا ابببببا بببببب اشم  اببببب  ار بببببا  •

 (نكلم

 25.)صملرد بببببشا  شبببببل ر زلكبببببات لا هبببببم  مرايكببببب  اش بببببلر  للقةلبببببك  بن بببببعار اديلاببببب  •
 (اقق نكلم(..)

(..)لمالبببب   26.)صالعببببراق لاكببببرا  كلرعببببا  ابببب مر  شقبببباه   نابببباء ارمببببم شلمببببك  ااببببشرو •

 الاعللا (
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اللببببرد  بببب  الببببكا : رشلبببب  اببببدنكل   بببب  رصبببب  للشلببببال  يلبببب  صببببنعاء رداي يلبببب  ه اببببات  •
 ( Bbc(..)27.)ص  بل ب 

ا شبببباء اصببببر شنقبببب  شصببببركل شال بببباي  ارشربببببت.. ليلبببب  الباببببر اال ببببشعداد لل بببباء  ش لشغببببرد  •
 CNN(..) 27.)صي  ل كل  انشلار انشارت ا الرا

 28.)صرئببببكت ا لببببت النببببلاد اللكببببب  كببببديل لشلدكببببد شاليببببد لشابببب ش لشن ببببك  االنشالابببببات •
 (الكل  ال اب (..)

لمالببببب  (..)28.)ص  ل ببببب كنكك   ببببب   نبببببك  بالةبببببق  الغربكببببب  6ربببببلات االلبببببشةا شعش بببببا  •

 (االنباء ال لرك 
 

 

 

 

 
 29.)ص لمرانكبببببا شركبببببد اللصبببببلا يلببببب   بببببق  لربكببببب  لد ايبببببات  لكببببب  اببببب   لاانكبببببا •

 (ل  انباء البلرك لما(..)

ي الببب  ال بببمل •  لمالببب  اهبببر االكرانكببب (..) 30.)صالبببرئكت االكرانببب  كغبببادر  هبببرا  اشل هبببا
) 

ي  اركمكببببباي شيبببببال ه ش اببببب  اللبببببباء ببببببدلاء  •  كبببببرلت ملرلنبببببا:  ببببب ناء ك اةبببببل   ببببب نا
 (BBC(..)30.)ص  لأللصن 
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المكاد : ال كام  شامكا لملا  ا  دل  ااارم  النائد الاد  
 ار الشن ك   لالمشل  الصدرك  اال 

 
امببببد النائببببد يبببب  ائببببشة  دللبببب  ال ببببانل  الاببببد المكبببباد   األربعبببباء  ا  اللملابببب  الا بلبببب   الاعللابببب  

الكامبببب  ا  كاببببملها اال ببببار الشن ببببك   لللببببده ابببب  دل  ااببببارم  المشلبببب  الصببببدرك   ماببببا الكامبببب  
 ببببك    ال شببببا البببب  ا  لهبببب ه المشلبببب  ا  شبببب هد نلببببل هبببب ا الشل ببببي ابببب  دل  ااببببارم  اال ببببار الشن
 .العاار  كشلرو نلل  اك  األ را  لةاا  شاككا ال اك  لااارمشه     اللملا  الا بل 

لربببباا المكبببباد  ا   رئببببكت شلببببال  القببببشل هبببباد  العبببباار  املبببب  ابببب  ربببببا اال ببببار الشن ببببك   بن ببببا 
صببببلر  اال ببببار البببب  الاببببرماء  بببب  الببببل   ابببب  الببببةا ر كهبببب  اللاةببببل لشاببببمكا لملابببب  شلا  كبببب  

ل ةببببا  ا   اللةبببب  الببببراه  الكامبببب  الةلببببي البببب هاد نلببببل .”ا  شاكببببكة لمببببا المشببببا ال كا ببببك شةبببب 

األ لبكبببب  الل نكبببب   الصلصببببا ا  هبببب ا الشل ببببي  ببببكش   كببببي ارصبببباء  ببببمء مبكببببر ابببب  الامببببل  األمبببببر  
لبالشببببال  االبشعبببباد يبببب  العالكبببب  الدكا را كبببب   لبالشببببال   ببببن  العبببباار  كشلببببرو لن ببببا ر ببببال  اال ببببار 

 الر   للا ادار  الدلل     الارلل  ال ادا  . ا  ا ا شللكد
 
 
 

كشلدر ي  يااا كةع  اريك  اللملا     لاد البلالن   نائدال
 ال دكد   

 
 مببببد النائببببد  ببببلاد البببببلالن   الكةكبببباء  ا  اببببريك  اللملابببب  الا بلبببب  ش ببببشلم   ال ببببلارك  نكببببلم 

البببببلالن   بببب  بكببببا  لرد لربببباا .شاكببببكة  كا ببببكا لا ببببعا كعببببلـ الااببببارم  الةببببعكق   بببب  االنشالابببببات

بالائبببب  ابببب  يببببدده  لهبببب ا كعنبببب   30  ا  شااببببارم  النبببباالبك   بببب  االنشالابببببات االالكببببر  لبببب  ششعببببد اا

لاةببببا   ا  شارصبببباء رببببل   كا ببببك  ابببب كر  ابببب  الااببببارم  ."ا  كلكبببب  النبببباالبك  لبببب  كاببببارملا  كهببببا

عد  بببب  شاببببمكا اللملابببب  ال دكببببد  كةببببع  ابببب  اببببريكشها ال كا ببببك  لشاككلهببببا ل ب ببببات ابببب  الابببب 
 انلت اصلاشها له ه ال ل ش.
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شلرو نكاب  لقشل اارل    نبلد الع ب   النائد  رات شرم  :
 الاابله     لل   ل ات البرلاا  

 
 

 مبببببد النائبببببد ليةبببببل ا  بببببار الشن بببببك    بببببرات شرمببببب    الكةكببببباء      دلر   لمالببببب  الاعللاببببب  
يلكهببببا اللملابببب  ااببببكراي البببب  البرلاببببا  الالاا بببب   ببببشرا    اكبببب  الع ببببلد لالااببببارك  الشبببب  يالببببت 

   اابببببرل   نببببببلد الع بببببب   لا ي بببببد  بببببكش  ارا عشبببببي  ببببب  ا لبببببت النبببببلاد لةببببباا  الا بببببب  
 .الاشلر ك  بي

لربببباا شرمبببب  نلبببب   النببببلاد ال ببببدد  بببب  الببببدلر  الالاا بببب  ال ن ببببال بالدابببب  األ نببببدات الالار كبببب  
ي       اكبببب  يلبببب  ل بببباد اصببببالل الاببببعد  ل نبببببلد الع ببببب  ااببببرل  كالببببد   هببببات الار كبببب   ابكنببببا

 .”ي لد اللملا  الانصرا   شش  ارا عشها لر ـ الااارك  الش  ال شالد  الالا  
ل ةببببا      ا لببببت النببببلاد بدلرشببببي الالاا بببب   كلا ببببد  اكبببب  ابببب  شببببلر  باشقارببببات لااببببارك  
ي البببب      ا لبببببت النببببلاد ال ببببباد  ال ك ببببال  لال ك ببببببا  اابببببله  مااببببرل   نببببببلد الع ببببب   ال شبببببا

 .”اعد لاصالليبالا الا  يل  ل اد ال
للقببببت البببب      اصببببالل الاببببعد العراربببب   مبببببر ابببب  الاصببببالل الاالصببببك  لنلبببب   بببب  ا لببببت 

 النلاد يامال  يل  ارا ع  ي لد الااارك   اكعها لال ن با بالع لد الاابله  .
 
 
 

  ااء ارال  لرئا   اللملا :  3كما  ي   اا د انمال نائد  ال

  مء ا  ا  ار  كاشرو بها 
 

  النائببببد يبببب  اللببببمد الببببدكا را   الملرد ببببشان  اا ببببد اببببنمال   كببببل  الكةكبببباء  مابببب   نكببببلم اببببقق
  ببببااء اراببببل  لرئا بببب  اللملابببب  العراركبببب  ال دكببببد   ااببببكراي البببب      ببببمءاي ابببب  اال ببببار  3يبببب  

اببببنمال    ا  ش ببببمءاي ابببب  ا  ببببار الشن ببببك   ب كبببباد  هبببباد   لربببباا.الشن ببببك   الاببببكع   كاببببشرو بهببببا

لاببببب  ل بببببد الش بببببركبات ال كا بببببك   لا  ل ببببباء العببببباار  ببببببميك  العببببباار   كابببببشرو بشابببببمكا اللم
 نببببي شل ببببد الش ببببركبات  بببب   هنبببباو يببببد   ل ةببببا ."الشكببببار الصببببدر  ا شببببد  الصببببدر مببببا  اك ابكببببا

االصببببكات اراببببل  لانصببببد رئببببكت الببببلمراء انهببببا اصبببب ق  المببببا ا  لالاببببد يببببةل  ليببببادا 
  هلاببببكار مكبببببار  اببببنمال   شبالن ببببب  لانصببببد رئببببكت ال اهلركبببب    نببببي ل ببببل ل لةببببل."اهببببلدر

مبكببببر   ببببدا باللصببببلا يلبببب  اال لبكبببب  داالببببا ا لببببت النببببلاد  بببب  لبببباا لبببب  كلصببببا شلا ببببق يلبببب  
 الانصد بك  اللمد الدكا را   لاالشلاد الل ن ش.
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نق  نكاب  لة ااء الكةك  الا رلل  لرئا    النائد اص ق   ند: 
 اللملا  

 
ةكببببباء   ا  الش بببببركبات ا يةاكببببب  بابببببا  نقببببب  النائبببببد الا بببببش ا اصببببب ق   بببببند  الك الاعللاببببب   

شراببببكل لكببببدر العببببباد  لاصبببب ق  المببببا ا  لالاببببد يببببةل  الصببببل  لهببببا ل كببببر درك بببب   ا مببببدا ا  
لرببباا  بببند  ا  . الشقاهابببات ش بببر  بابببا  الكببب  الشرابببكل لالاصبببقات رئبببكت اللملاببب  الا ببببا   ببب 

اللملابببب    ااكاببببا   بببب  بعببببـ ل ببببائا االيببببة  يبببب  ش ببببدك  كةكبببب  االصببببكات لانصببببد رئببببكت 
الا بببببا لهبببب  لكببببدر العببببباد  لاصبببب ق  المببببا ا  لالاببببد يببببةل  ش ببببركبات  كببببر درك بببب  لال ل ببببلد 
   ن ببببان بببببك  ال ببببل  الاببببكعك  يبببب  هبببب ه ال مئكبببب      ابكنببببا ا    الابالكببببات رمببببمت يلبببب  لةبببب  

 .”الك  االالشكار لشلدكد الاصقات كشقق يل  ال اك  للانصد
لالشكبببببار الصبببببدر  الببببب   ر ةبببببي األالكبببببر ب كاابببببي ل ةبببببا  ا    االشقببببباق ال بببببابق ببببببك  اال بببببار 

بش بببباك  رئببببكت الببببلمراء يلبببب  ا  كاببببنل اال ببببار لببببق االيشببببراـ ) القكشببببل( ابببباماا ركببببد اللببببلار 
 ال ا ايادشي .

 
 

الصالل  :  ما   عر الدلالر انعم ت  لبا يل  النائد ر كق 
 اركل  مبكر  ا  الق راء 

 
الصببببالل    األربعبببباء  ابببب  اغببببب   مابببب   لبببب ر النائببببد يبببب  مشلبببب  الصببببادرل  ر كببببق العهببببد نكببببلم 

ارشقبببا   بببعر صبببر  البببدلالر يلببب  الق بببراء   ا مبببدا     ن بببد الق بببر  ببب  ل ببب  ل نبببلد الببببةد  ببب  
لربببباا الصببببالل      مابببب  ا ببببشارار  ببببعر الببببدلالر انعمببببت  ببببلبا يلبببب  اببببركل  . شماكببببد ا ببببشار

ل ببب  ل نبببلد  ل ةبببا     ن بببد الق بببراء  ببب  شماكبببد ا بببشار  ببب .مبكبببر  اببب   بنببباء الابببعد الق بببراء

العبببراق   ل ابببار الببب     لا بببد اللملاببب  الا بلببب  العابببا يلببب  نابببل ارشصببباد  النشاببباا الببببةد اببب  
 الق ر   ال را ا  اغب  ا شارار ر    عر صر  الدلالر ا ابا الدكنار العرار  .

 
 
 

 ال مائر  : الشكار  كرمد ر ار ا  ار بدل  ش امر النائب  انشصار 
 

لنائببببب  ليةببببل ا  ببببار الشن ببببك   انشصببببار ال مائببببر   الكةكبببباء     ر ببببار  مببببدت ا  لمالبببب  الاعللابببب 
 .ا  ار الشن ك    اهد باش اه شللكد البكت الاكع  لةاا  صعلد الشكار الصدر  اعي

لرالببببت ال مائببببر  ا   ال ببببانل  لالد ببببشلر ك ببببلا    المشلبببب  الاببببكعك  هبببب  المشلبببب  األمبببببر للببببكت 
   األابببببر الببببب   كلبببببم  المشلببببب  الصبببببدرك  ب بببببرارات األيبببببداد  لرئا ببببب  البببببلمراء ا بببببشل اق ابببببكع

 .”الد شلر   ا مد  ا   الشكار الصدر   كرمد ر ار ا  ار بدل  ش امر
ل ةببببا ت     ا  ببببار الشن ببببك   ال ك ببببلا    اللملابببب  ال ادابببب  ال اببببررك  لال  ربكبببب  لاناببببا شالببببد  

 الامل  الاكع  باما   ا   مبار  الاملنات .
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 :  ا  ا اارات  مء  ال كش م  ا  ا ش رار الان    صالل ها نهكا 
 
 
 

 مببببد رئببببكت ال اهلركبببب  بببببره  صببببالل  الكببببل  الكةكبببباء      ابببب  ا اببببارات   لمالبببب  االنببببباء العراركبببب 
 . مء  ال كش م  ا  ا ش رار الان   

ي ابببب   ل مببببر بكببببا  لرئا بببب  ال اهلركبببب     شرئببببكت ال اهلركبببب  بببببره  صببببالل    ببببر  اشصبببباالي هاشقكببببا
يهبببد  ببببل ب   بببال الابببكي الابببد بببب  ماكبببد زا نهكبببا    دا د الةلبببي االيشبببداء اهكببب  يلببب  دللببب  للببب  

ي    شاكببببا هبببب ه األيابببباا ش اببببما شصببببعكداي لشهدكببببداي ألابببب   ا اببببارات العربكبببب  الاشلببببد  الابببب ك  ش  ابكنببببا
ل مببببد رئببببكت ال اهلركبببب      ش ابببب  لا ببببش رار ا اببببارات  ببببمء  ال كش ببببم  ."لا ببببش رار مببببا الان  بببب 

لاببببدد ."ابببب  لا ببببش رار مببببا الان  بببب ش  ااببببكراي البببب  شةبببباا  العببببراق ابببب  دللبببب  ا ابببباراتابببب   

ابببب   انبببببي  كاببببص  ."صببببالل يلبببب  ش هاكبببب  العةرببببات الكنائكبببب  بببببك  الاببببعبك  لالبلببببدك  الابببب ك ك 

اببببكداي ببببببشالر  العببببراق الببببداي   الاببببكي الاببببد ببببب  ماكببببد زا نهكببببا  اشصبببباا رئببببكت ال اهلركبببب   ا 
ش بببدكره شلل هبببلد الشببب  كبببب لها العبببراق  ببب   ببببكا ار ببباء ال بببة   ببب  ليببببر يببب  ."لدللببب  ا ابببارات

 ربل  الان   ش.
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 ررارات ا لت اللمراء ب ل   الكةكاء
 
  

 صبببببدر ا لبببببت البببببلمراء  الكةكببببباء  ربببببرارات  دكبببببد  البببببةا  ل بببببشي   لمالببببب  االنبببببباء العراركببببب 
 .االيشكادك  الانع د  برئا   رئكت اللمراء اص ق  الما ا 

لربببباا الامشببببد ا يةابببب  لببببرئكت ا لببببت الببببلمراء  بببب  بكببببا  ا  ش ل بببب  ا لببببت الببببلمراء اببببهدت 
ا شةببببا   لمكببببا لمار  المهرببببباء  البببب   رببببد  ش ركببببرا اقصببببة يبببب  لةبببب  ال اربببب  المهربائكبببب   بببب  
ياببببل  العببببراق  لالاعال ببببات الالةببببلي  للمككببببر ابببب  الاابببباما الشبببب  شعشببببرـ ابببببم  المهرببببباء  

شبببناك  ال ارببب  المهربائكببب  للابببلا نك   ببب   بببا ال ببب  الببببرد الشببب  شابببر  لال هبببلد الاب للببب  اببب    بببا
 ."بها البةد  ماا شاللا الش ركر ارح اليااا الصكان  اال شبارك  ا شعدادا لال   الصك 

ل ةببببا    نببببي ش ببببر  الببببةا ال ل بببب  اكةببببا ا ببببشعراـ الش ركببببر اللبببببائ   لا  ببببراءات الاشالبببب   
 نبببب  شعمكببببم ا  ببببراءات اللملاكبببب   بببب  ا بببباالت لالا هبببب   ائلبببب  ملرلنببببا  لا ببببش دات ياببببا ل

اللراكبببب   لال ببببك ر  الصببببلك  الشليلكبببب   لللببببد ابببب  انشاببببار القكببببرلت  ل هببببلد لمار  الصببببل   بببب  
الا هبببب  الال بببب  ال دكببببد  ابببب  ال ائلبببب  لا راءاشهببببا  بببب  شهكئبببب  الا شاببببقكات لشببببل كر العة ببببات 

لببببب  شل ببببب  الل ببببباح لال ريببببب  الا للبببببب  للبببببر الابببببلا نك  يلببببب  االلشبببببما  بالشبببببدابكر اللرائكببببب  لي
الاعببببمم  لابببب  شل ببببله  لالشنمكببببد يلبببب  شببببل ره  بببب  الانا بببب  الصببببلك  الاعشاببببد ش  ابكنببببا  نببببي شبعببببد 

 :انارا  الالةليات الادر   يل   دلا األيااا   صدر ا لت اللمراء ال رارات اهشك 
رلركبببب   الال  الالا  بببب  يلبببب  ايقبببباء الارمبببببات اله كنبببب  لصببببراي ابببب    ببببلر لللببببات الش بببب كا الا

 .%  لكنق  ه ا ال رار بدءا ا  شاركي اصداره100لبن ب  
( باببببن  الصببببةلكات الابكنبببب   بببب  الق ببببر  2021ل ببببن  21كانكببببا      ش بكببببق رببببرار ا لببببت الببببلمراء )

ي  بدءا ا  شاركي اصدار ه ا ال رار للغاك  2)  .2022 كللا  30( ا  ال رار زنقا
ا ش  لمكبببب  الصببببةلكات الاالكببب  لببببلمكر المهرببببباء  بببب  لمبببا  رببببرار ا لببببت البببلمراء الابببب ملر رببببد البببلص

ر ايببببببات الن ببببببا لالشلمكبببببب  لا نشببببببا  لارامببببببم ال ببببببك ر  لالببببببشلم  ةببببببا  الررعبببببب  ال غرا كبببببب  
الالبببببدد   لصبببببالل الا ببببب للكات  ببببب  الان  ببببب  الاببببباالك  لان  ببببب  القبببببرات األل ببببب  لالان  ببببب  

  .الل    لالان    ال نلبك 
الاالكبببب  لالالار كبببب  لالشال ببببك   اةببببا   البببب  األاانبببب  كالكببببا  الشل كببببي بشاببببمكا ل نبببب  ابببب  لمارات 

العااببببب  لا لبببببت البببببلمراء ششبببببلل  درا ببببب  الشماابببببات العبببببراق الاالكببببب  ش ببببباه الان ابببببات العربكببببب  
 .لالدللك  لشلدكد األلللكات لغرـ ا كقاء بها

رابعبببببببا  شنقكببببببب  اا ببببببباء  ببببببب  مشببببببباد دكبببببببلا  الررابببببببب  الاالكببببببب  ا شلببببببباد  الابببببببرر  بالعبببببببدد 
  لك الببببب  بعبببببك  االهشابببببا  مشببببباد لمار  المرايببببب  2021اببببببا   3الاببببب ر   ببببب  ( 24431 15 1 1)

( 36  بابببببن  الاببببب شار ا رلكاببببب  )2022مبببببانل  الكبببببان   17( الاببببب ر   ببببب  96الابببببرر  بالعبببببدد )
  .لا ل  الارق األدن  لاااا   رك كا لان ا  القال

مات الرصببببكن  الاا ببببا  الالا  بببب  يلبببب  ركببببا  لمار  الاببببباد لالركاةبببب  بالشعارببببد ابببب  الببببد  الاببببر
الشبببب  لببببدكها  يابببباا اااكلبببب   ا ببببشكناء ابببب  ا ببببالكد الشعارببببد الالببببدد   بببب  شعلكاببببات شنقكبببب  الع ببببلد 
اللملاكببببب   بعبببببد ركبببببا  لمار  الشال بببببك  بببببب درا  امبببببل  العبببببد    ربببببار األللابببببب  ةبببببا  الال ببببب  

( الكببببار دكنببببار  رابلبببب  للشعببببدكا 65اال ببببشكاارك  لببببلمار  الاببببباد لالركاةبببب  بملقبببب   للكبببب  رببببدرها )

بالشن بببببكق ببببببك  ال هبببببات الاعنكببببب   ل الببببب  لمار  الابببببباد لالركاةببببب  اال بببببراءات الةماببببب  ب لالببببب  
 الا صرك  ال  هكئ  النماه  االشلادك ش.
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ي بان  شماا   الكل  الل ن    لمار  الاباد لالركاة  شصدر بكانا
 للاباد  ا  اكةد در اا 

  
 

ي بابببببن  شبببببماا  شالكبببببل   صبببببدرت لمار  الابببببباد لالركاةببببب   األربعببببباء  ش نبببببات نكبببببلم  لةبببببكلا
لرببباا البببلمار   ببب  بكبببا  انهبببا ششبببلد ا    .البببل ن  للاببببادش  اببب  ابببكةد البببلمكر يبببدنا  در ببباا

شلةبببببل بابببببن  االلشقببببباا ببببببالكل  البببببل ن  للابببببباد بعبببببداا شنارلبببببت بعبببببـ الالارببببب  لالصبببببقلات 
 بببب  اعللاببببات  كببببر صببببلكل  يبببب  ا ببببباد االشكببببار الكببببل  الاعببببك  لةلشقبببباء بهبببب ه الانا ببببب  لأل ببببا ر

اللغبببب  يبببب  شلببببو الانا ببببب  ن مببببد ا  االشكببببار الكببببل   بببباء اماببببةي لقعالكببببات يدكببببد   ببببشن لق ايشبببببارا 
باراابببب  اعببببرـ يلابببب  لةبشمببببارات العلاكبببب   كاببببشرو  كببببي يببببدد مبكببببر ابببب   ٢٠٢٢- ١-٢٢ابببب  كببببل  

ابببببابنا الابببببد   لابببب  االشلبببب  الا  ببببات العببببراق ل ااعاشهببببا لملكاشهببببا لك ببببشار لاببببد  كببببةر اكببببا  
ابببب  الاببببهر  اشببببي  ببببكمل  هنالببببو  عالكبببب  ك ا كبببب   نكبببب   ششةببببا  اعببببارـ  ٢٥كببببل  لبعببببدها ل بببب  

شابببببمكلك  ل عالكبببببات  نكببببب  ل بببببشمل  االر بببببات البرنببببباا ك  شمبببببرك  الابببببباد الاببببببديك   ببببب  الكبببببل  
 ببببب  الشقالكببببب  ارممكببببب  برياكببببب  ال بببببكد رئبببببكت البببببلمراء لاكةبببببا   ١  ٢٦الببببب   كلكبببببي ا  كبببببل  

لا ببببةق انصببببات ابببببابك  يلاكبببب   ٢٠٣٠-٢٠٢٠ كشةببببا  ا ببببةق ر كبببب  الببببلمار  لعاببببر  ايببببلا  
لللعاببببا الش ببببلي  ل ا ببببةق ب اربببب  اببببباب  الشبببب  شلاببببا المككببببر ابببب  االاشكببببامات الاالكبببب  لا شنكهببببا 

بببببا ةق  عالكببببات يلاكبببب  ةببببا   ١- ٢٧ابببب  الاببببباد لشالشببببش  هبببب ه القعالكببببات ببرنبببباا   بببب  كببببل  
   ."٢٠٢٢- ٢-١اارل  بغداد ياصا  الاباد العرب  لش شار لغاك  كل  

ل ةبببا  البكبببا  شللعلببب  ا  االشكبببار الانهبببا  لاكاابببي شببب  باالشقببباق اببب  رببببا هكبببن  البببر    ببب  البببلمار   
 ببب  ا شاايهبببا االالكبببر الببب   ي بببد رببببا ا ببببليا  اببب  شببباركي الكبببل  لالشببب  شةببب  ال ببباد  البببلمةءل 

 ال اد  الا شاارك  لالادراء العااك     اللمار ش.  
 
 
 
 

 شرداد لللك  ا ااركك  الدبللاا ك  العرارك  شن ل    ا 
 

ن لبببببت الدبللاا بببببك  العراركببببب  اببببب   دكبببببد  ببببب  ا بببببشعاد  لبببببللك  ا بببببااركك  كعبببببلد  الصبببببباح 
 ببببن   ابببب  اللالكببببات الاشلببببد  األاكرمكبببب   كعببببلد  لببببدهاا البببب  ادكنبببب   4000شاركالهاببببا البببب  نلببببل 

  . لر  لاهالر ال  بابا ال دكا 
  شلقببببببا الش ببببببلك  الر ببببببا  لربببببباا الاشلببببببدر با بببببب  لمار  الالار كبببببب   لاببببببد الصببببببلا   ش: ا

لل  عشببببك  األكببببركشك   ببببك ر  كببببل   ببببد الالاببببكت   بببب  ال نصببببلك  العراركبببب  بلببببلت  ن لببببتش  ال شبببباي 
البببب     شاللببببللك  الا ببببشعادك  هاببببا لببببلح ا بببباار  كعببببلد البببب  ادكنبببب    لر  لالكببببان   ببببمء ابببب  

عبببال   انابببلر ا ببباار  نبببادر  بببداي كعبببلد الببب  باببببا ال دكاببب   لال شل بببد انبببي  بببل  ر عشبببك   ببب  ال
  . "لما  ك شالد  مندا  للشعلك 

ل لةببببل الصببببلا      شال ببببل ات األاكرمكبببب  لةببببعت الكببببد يلبببب  ال  عشببببك  األكببببركشك  لصببببادرشهاا 
ل  بببا لةشقاركببب  ببببك  العبببراق ل اكرمبببا لاةل ببب  ا ش بببار  كبببر الاابببرل  باهكبببار العراركببب   الشببب  اببب  

لنكبببب  ابببب    ببببا ار ايهببببا البببب  ال نهببببا الةلهببببا ششبببباب  الاعللاببببات الا  دابببب  لششالبببب  ا  ببببراءات ال ان
 األصل ش.
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 األير   كلدد اهل  مانك  للما  ي  الاشلر ك  بال رائ  األانك  
 
  

لببببدد ا شاببببار األابببب  ال ببببلا   را بببب  األير بببب   الكةكبببباء  اهلبببب  مانكبببب    لمالبببب  االنببببباء العراركبببب 
 .للما  ي  الاشلر ك  بال رائ  األانك 
ي لا بببررات ا شابببا  ا لبببت األاببب  البببل ن  ل مبببرت ا شابببارك  االاببب  ال بببلا    ببب  بكبببا   نبببي شل  بببا

األالكببببر  ي ببببدت ا شاببببارك  األابببب  ال ببببلا   الكببببل   ا شاايببببا ال ببببعا ل بببباد  ا شابببب  اال ببببشالبارات 
العرارببببب   برئا ببببب  ا شابببببار األاببببب  ال بببببلا   را ببببب  األير ببببب   لبلةبببببلر نائبببببد رائبببببد العالكبببببات 

 ."ات  لادكر  ا  هكئ  اللاد الاعب الااشرم  لرائد يالكات بغداد للمكا  هام الاالابر
ل ةبببببا ت     شاال شابببببا  كبببببنش  لاناراببببب  لارببببب  األاببببب   ببببب  الببببببةد لاللبببببلادر األانكببببب  األالكبببببر   

 ."لشلدكد الا  للكات األانك  لالا ب  الا صرك 
لاببببدد األير بببب  الببببةا اال شاببببا   يلبببب  العاببببا بشل كببببي ال ائببببد العببببا  لل ببببلات الا ببببلل   اصبببب ق  

  الكببببلاد لالع بببباد  ل   ششببببلل  األ هببببم  الاالشصبببب  شلدكببببد ارشمببببب  ال ببببرائ  المببببا ا   ل ببببق ابببببد
ه اللةبببب  األانبببب   بببب  العببببراق  ل   شمببببل  األ هببببم  األانكبببب   األانكبببب  الشبببب  ش لببببق الاببببلا نك  لشاببببلص
لاال بببببببشالبارك  يلببببببب  ا بببببببشعداد يببببببباا   لالا هببببببب     الرلربببببببات الشالببببببب   ل   كبشعبببببببد ر ببببببباا 

 كا بببببببك  لالببببببلالءات  لكمبببببببل  لال هبببببب  للبببببببل   اال ببببببشالبارات يبببببب  األ نبببببببدات اللمبكبببببب  لال
 لالالا  ش.

 
 
 

 الكل .. »االشلادك « شل   اصكر  ل   البرلاا  األلل 
 

ششررببببد األل ببببا  ال كا ببببك   الكببببل  األربعبببباء  اصببببدار الالمابببب  االشلادكبببب  ررارهببببا باببببن   الصببببباح 
ا ابببب  ال ل بببب  األللبببب  لا لببببت النببببلاد  ل بببب  شلرعببببات اقشللبببب  بببببك  ايادشهببببا لاببببا لصببببا  كهبببب 

 .االر ات   ل شاركرها لاررار د شلركشها  لرباا شن كا ررارها لش  ااعار زالر
لرببباا يةبببل ا  بببار الشن بببك    ةبببنقر الب بببكي ش: انبببي ش ببب  لببباا ربببررت الالماببب  ايببباد  ال ل ببب  
لابببا  بببر   كهبببا اببب  االر بببات    بببكانل  لبببو  رصببب  لللبببا لالشلا بببق ال كا ببب ش  اابببكراي الببب   نبببي 

 . "يل  الشلا ق بك  المشا ال كا ك  الاالشلق  الةا األكا  الا بل ش كمل  يااةي ا ايداي 

اببببب   انببببببي  شلرببببب  الالبكبببببر ال بببببانلن  يلببببب  الشاكاببببب     ش اكببببب  االلشاببببباالت لارد   ببببب  ربببببرار 
 . "الالما  االشلادك  ال    كصدر الكل   ب ك ا  ياا هكئ  رئا   البرلاا  ا  يداي

رببببرار الالمابببب  ابببب  ال ببببرارات الشبببب  شمببببل  بنبببباءي ل ةببببا  الشاكابببب   بببب  لببببدكر لبببببشالصباحش     ش
يلبببب   لببببد يلبببب  العركةبببب  ابببب  دل  ارا عبببب   ل شبلكبببب  ال ببببر  اهالببببر  لابببب  دل  الا ببببات بنصببببا 
ي للببببك  البببببت  بببب  الببببديل   اللببببق  لهببببل  رببببرد البببب  ال ببببرارات ا داركبببب   لكعشبببببر هبببب ا األاببببر اعل ببببا

ي ل رار ا  . "للم  النهائ الار لي  باما نهائ     اا    ش كده  ل شلغكي شبعا

اببببب  الد بببببشلر  ال كببببب كر  ببببب  الالايكبببببد  94لببببببك     شربببببرار الالماببببب  االشلادكببببب  ل بببببق الاببببباد  

الد ببببشلرك   اال ا ا صببببدر رببببرار ب ب بببباا ال ل بببب  األللبببب   ا   ببببنمل   اببببا  انشالبببباد هكئبببب  رئا بببب  
ابببب  الد ببببشلر   55كلاببببا ل ببببق الابببباد   15 دكببببد  للبرلاببببا  بببببديل  ابببب  رئببببكت ال اهلركبببب  الببببةا 

 . " ا ردت الالما  الديل      الالايكد الد شلرك   شب   يل  لالهالا
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الالبكبببببر ال بببببانلن   بببببارق لبببببرد رببببباا لببببببشالصباحش: ا  شالالماببببب  االشلادكببببب  ربببببد شل ببببب  الرقهبببببا 
ي بببببن  شالعبببباد   الكببببل  لشن ببببق ببببباللم  باببببن  د ببببشلرك  ال ل بببب  األللبببب  ابببب  يببببداهاش  ا ببببشدرما

 . "ل  زالر للن ق باللم  رت    كعل   لق باد الارا ع  لكلدد ك

لرببباا لبببرد: ش يش بببد ببببن  الالماببب  العلكبببا  الببب ت ال بببرل  ال كا بببك  بن بببر االيشببببار  لببب لو ربببدات 
شبببباركي الالمابببب   ل يش ببببد بننهببببا  ببببش د  الن ببببق ببببباللم  أل ببببباد اعرل بببب      شمشاببببا ا  ببببراءات 

 . "دكل  األربعاء  لكام  اصدار اللم   ل    ششرمي الالما  ال  الالاكت  ل األل

 ببب   ةبببل   لبببو  ك بببشار الامبببل  المبببرد   ببب  ا شااياشبببي اببب    بببا ل ببب  ارابببلي بابببن  رئا ببب  
 .ال اهلرك 

لربببباا يةببببل اللببببمد الببببدكا را   المرد ببببشان  اا ببببد اببببنمال   بببب  لببببدكر لبببببشالصباحش: شن ببببشبعد 
   كببببش  االشكببببار رئببببكت ال اهلركبببب  األ بببببل  الا بببببا  ألنهببببا ا ببببنل  شلشببببا  البببب  لرببببت ابببب    ببببا 

ي    شال اكبببب  كنش ببببر اشاببببا  ا ببببراء ات الشببببدركق  بببب  األ ببببااء  لمبببب لو الشلا  ببببات ال كا ببببك ش  ابكنببببا
رببببرار الالمابببب  االشلادكبببب  الكببببل  األربعبببباءش  ااببببكراي البببب  شل ببببلد يببببد    ببببااء اراببببل  لرئا بببب  
ال اهلركبببب  هبببب : هلاببببكار مكبببببار  لبببببره  صببببالل لل كبببب  راببببكد لرممببببار يبببببد الببببرلا  ال اةبببب  

 ل كره ش.
 
 
 

 الكلن   ا     البةد الشربك : شعلك  
 

 مبببببدت لمار  الشربكببببب      بببببشل ارامبببببم  دكبببببد  لشعلبببببك  األاكبببببك  ب ببببب ن  اللبببببدار ل ببببببل  الصبببببباح 
 2012 ركببببد  كاكببببا ن لبببب  نليكبببب  ب هببببلد اللالبببب  الشبببب    ل شهببببا لالببببل األاكبببب   بببب  البببببةد العببببا  

  .لن لت ا  الةلها بشعلك  الكلنك  انه  لش  اال 
 هببببام الشنقكبببب   للهكئبببب  العلكببببا لالببببل األاكبببب   بببب  الببببلمار  ا كببببد لربببباا الاشلببببدر الر ببببا  با بببب  ال

العبكببببد  ش: ا  شال هببببام الببببرل  ااك ببببارد الالكببببلن   ابببب  ابببب  الارامببببم الاالشصبببب  ببببب لو  بببب  بغببببداد 
لالالا  ببببات ما بببب  يببببدا مرد ببببشا   ابببب  الببببةا ش بببب  د عببببات اشلالكبببب  انبببب  ان ببببةق لالبببب  الببببل 

  ."للش  نهاك  العا  الااة  2012األاك  العا  

لبببببك     شال هببببام ل ببببل  ابببب  ناببببا  ارامببببم الببببل األاكبببب  ال ببببش  اد  مبببببر يببببدد ابببب  الدار ببببك   
ي الببببب   ش  ااببببكراي البببب  شا ببببشارار البببببدلا  اللةببببلر  للدار ببببك  بشلبببببو 1230لكصببببا يببببددها لالكببببا

الارامبببببم ةبببببا  الد عببببب  العاابببببر  للعبببببا  الدرا ببببب  اللبببببال   لالببببب ك   بببببك دل  ااشلانبببببات نصببببب  
   ."باال ن  بداك  الاهر الا 

     ن ببببد األاكبببب  ا ارنبببب   بعببببدد  ببببما  العببببراق  2020لمانببببت لمار  الشال ببببك  رببببد  يلنببببت العببببا  

   . ل  االص 700بالائ      اا كعادا كةك  اةكك  ل 13بلغت 
ابببب   انبهببببا   لةببببلت اببببدكر  ر بببب  الببببل األاكبببب   بببب  شربكبببب  المببببر  األللبببب  مكنببببد  ببببارق األلاببببد 

لد لالبببب  الببببل األاكبببب   بقببببشل ارامببببم  دكببببد  لهببببا  بببب  لبببببشالصباحش    شالادكركبببب  يببببممت ابببب   هبببب 
 بببب ن  األلببببدار ل بببببل  ركببببد  ماببببا شعاببببا يلبببب  ش ببببلكر اببببدارت الشعلببببك  الا ببببرل   بببب  ال بببب ل ش  
يبببباد  ا  ببببراء شن لبببب  نليكبببب   بببب  شل بببب  األاكببببك  للشعلببببك  بهبببب ه األاببببام ش.  ل اببببارت البببب  شا ببببها  

الادكركببببب  الببببب  ي بببببلد ببببببن ر   ربببببرار شللكبببببا الالاةبببببرك  الا بببببانكك  بارامبببببم البببببل األاكببببب   ببببب 
اببببهر    بببب   ببببد الببببن ص اللاصببببا بالاةمببببات الشعلكاكبببب ش  انلهبببب  بببببن  شايبببباد  العاببببا بالانلبببب  

 الاالك  للدار ك  األاكك   ارشب  با امانات لالشن كق    اللمار ش.
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ي لالارب  انشاار الاالدرات    البةد   لمار  العاا شع د ا شاراي ل نكا
 

ي لالارببببب  انشابببببار شع ببببد لم بببببدر نكببببلم  ي  اببببب شاراي ل نكببببا ار  العابببببا لالابببب ل  اال شاايكبببب  رركبببببا
الاالبببدرات  ببب  الببببةد  لصبببلالي الببب  االر بببات اكابببر  لنا لببب  بابببننها  يببباد  اكاهبببا   ال بببر  ببباهر  

 .شهدد الا شا  العرار 
لرالبببت ابببدكر دائبببر  لااكببب  الابببر    ببب  البببلمار  ي بببلر الال بببل   ببب  بكبببا  انبببي  شببب  االشقببباق يلببب  

ابببب شار ل نبببب  لالارببببب   بببباهر  انشاببببار الاالببببدرات  بببب  البببببةد  لاقاشلبببب  ال هببببات الاعنكبببب   ي ببببد
 .”ب ةاكا الاباد  لةنةاا  ال  الا شار لصلالي ال  االر ات اكار  لنا ل  باننها

ل ةبببببا ت الال بببببل       البببببلمار   بببببشل ي ديبببببلات الببببب  لمارات: الدااللكببببب  لالالار كببببب  لالاالكببببب  
د لالركاةبببب  لالصببببل  اةببببا   البببب  ا لببببت ال ةبببباء األيلبببب  لاماشببببد لالشربكبببب  لالشعلببببك  لالابببببا

الالببببا  ك   بهببببد  ال ةبببباء يلبببب  ال بببباهر  لهبببب  األال ببببر يلبببب  الا شابببب  العراربببب   ملنهببببا شاببببما 
ي ل ارات ابابي .  شهدكداي ل ك كا

 
 

 اقلةك  االنشالابات شعل  ي  اشاا  ال  ال ق  االرشرا  
 

ك  االنشالابببببات باشاببببا  اببببا يلكهببببا ابببب  ابببب  الشمااببببات اكقبببباءي ابببب  اقلةبببب   لمالبببب  انببببباء الببببرا  العببببا 
االكببب  لاداركببب  ش ببباه ابببل ق  االرشبببرا  الببببال  يبببدده   مكبببر اببب  كةكاائببب   لببب  ال ببب  اببب  البببةا 
الل نبببب  الارممكبببب  الااببببمل  برئا بببب  ال اةبببب   كبببباـ كا ببببك  ل بببب   لالشبببب   ن ببببمت اببببا يلكهببببا ابببب  

  ببببات الدللبببب  لاأل بببباش   اهببببا   بببب   ببببرم لشبلكببببد بكانببببات اببببل ق  االرشببببرا  ابببب  اببببل ق  ا 
الااببببر ك  ل لببببب  ال ااعببببات لالاعاهببببد لالرك بببب  الدرا بببب  ا يدادكبببب  صببببعلديا  ابببب    ببببا صببببر  

 .اما آشه   الاالك  لا شلصاا مشد الامر ا  رئا   اللمراء
 
 

ي دلائر البلدك   بشصقكر  ال  االراة  للقئات   الا      رار كل صف
 الااالل 

 
ي الببببا       اكببببرر نكببببلم    رببببار  الاببببد هبببباد   الكببببل  الكةكبببباء  دلائببببر البلدكبببب   بببب  ياببببل  ل ببببل

ارةبببببببك  لنبببببببلال  الالا  ببببببب  ب ماببببببباا الببببببب  االراةببببببب  للابببببببرائل الاابببببببالل  ل شصبببببببقكر  
ل مببببر هبببباد   بببب  بكببببا    انببببي  شبببب  شل كببببي دلائببببر البلببببدكات لالبلدكبببب  )بشصببببقكر(  لبببببات .اعببببااةشه 

لال ببببببببكن األراةبببببببب  لللصببببببببلا يلبببببببب  ر بببببببب   ببببببببمنك  ابببببببب   ل  الاببببببببهداء لال رلبببببببب  
لاةبببببا   ا   هببببب ا الشل كبببببي ال بببببا اماببببباا شلمكببببب  ا بببببشل ارات القئبببببات الاابببببالل  .”لالاعلابببببك 

 بال ري  الاامن  .
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   هم   دكد  لما   لاكمرل  
 
 

ماببببقت لمار  الصببببل  يبببب  ا ببببشالدا    هببببم   دكببببد  لدككبببب  لمابببب  اصببببابات  لاكمببببرل    الصببببباح 
ا الاشلبببلر هبببل ال ببببد البببرئكت بببببال قر  بكنابببا ر لبببت ال هبببات الصبببلك   ببب  الن ببب     كمببببل  هببب 

 .الكلاك  أليداد ا صابات الا  ل 
ي اببببك ةي با صببببابات  ا   بببب لت الاةمببببات الصببببلك   بببب   ي لبائكببببا ل يلنببببت الببببلمار  كببببل   اببببت الرقببببا

ي البببب  الابببببقاء  لرابببببا  لبببببو  684اصببببباب   دكببببد   بكنابببببا شااكببببا  6487ياببببل  الالا  ببببات  اصبببببابا

   .ا ملر اصابك  الةا الاد  ال 10ل ا   
لربببباا اببببدكر االشبببببر الصببببل  العاابببب  الارمببببم  الببببدمشلر الاببببد يك بببب  الببببد اي : ا  شالمابببب  يبببب  

  . "الاشللر ال دكد  لاكمرل  كش  لالكا با شالدا    هم   دكد  لشلدكد ال ةالت

ل ةبببببا     شالاةمبببببات الاالشبركببببب  العاالببببب   ببببب  االشببببببر الشعاربببببد ال كنببببب  لالاالشببببببر البببببل ن  
ب هببببلد ا ببببشكنائك   لبا ببببشالدا  ش نكببببات لدككبببب  اش ببببلر  كببببش  ش بببب كلها أللا اببببر  لةنقلببببلنما  شعاببببا 

(  لشلدكببببد  نببببلا  GIS AIDيلبببب  ا ببببشل  العببببراق  بببب  الالربببب  العببببالا  الرئك بببب  ل ابببب  البكانببببات )

ال بببةالت بعبببد ن الهبببا البببةا الابببد  الااةبببك  بشلدكبببد  بببةالت  كبببرلت ملرلنبببا الاشلبببلر  اكبببا  لقبببا 
 لبكشا لدلشاش

 
 
 
 

 اهب  شما  شقاصكا الب ببببـ يل  رائابا ا  البابلصباالبنبم
  

   
مابببببقت هكئببببب  النماهببببب  االشلادكبببببل  يببببب  شنقكببببب   ابببببر  ال ببببببـ الصبببببادرك  بلبببببق    القبببببرات نكبببببلم

يف  لش ل ابببببي رابببب  ا ابببببا  رائاا ببببا  الالصببببا عمهكببببر األير بببب ج  ل ببببشل رةببببكلشك   مائكلشبببببك  بل ببببصف
 .ات  يائد   للدلل الشغاة  ي  الشملكر لالش الم يل  ي ار

ل  ببببادت دائببببر  الشل ك ببببات  بببب  النماهبببب  بببببن ل المابببب  شل كببببق نكنببببل  الا الشصببببل  ب ةبببباكا النماهبببب  
نقبببب ت  اببببر  ال بببببـ الصببببادرك  يبببب  الهكئبببب  ال ةببببائكل  الالاصببببل  بشببببدركق لبببباالت الشملكببببر  بببب  

بكصفنببببب    ل  األابببببرك   ببببب ةت الش ببببب كا الع بببببار   ببببب  ا لا  ببببب  نكنبببببل  بلبببببق رائاا بببببا  الالصبببببا  ا 
شله  ب لببببد لش ببببل   307صببببدرا ل ببببق  لمببببا  الابببباد  ) ( ابببب  رببببانل  الع لبببببات  يلبببب  اللقكبببب  ركببببا  الابببب 

  .را  ا ابا يد  اشالا  ا  راءات ال انلنكل  ب مال  ش المات  يل  ي ارات الدلل 
د   مهربائكببببل   بابلبببب   للببببصف شله  رببببا  ب لببببد ا   يبببب  ش ببببل   زال  دلالر    ةببببةي  4ل ةببببا ت الببببدائر  ا ل الابببب 

ات الشعالنكببببل  ل  ببببما   ل بببباء يببببد   ابببببال  االكببببل  ل ببببكلارات  لدككبببب   مبببببرا  ابببب   صببببلاد ال اعكببببل
ـ  يائبببببد   للدللببببب   ال شببببب ي الببببب    ل  امالببببب  الش بببببالمات الشببببب  ش بببببل  بهبببببا شلبببببو ال هبببببات يلببببب   را

ـ  يائبببببد   المكلشهبببببا للدللببببب   لبكعهبببببا للابببببلا نك   الش بببببالمات شاكللبببببت  ببببب   بببببرم لش  كببببب  ر ببببب   را
ي لل لانك  لالشعلكاات  .الة ا
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 هكئ  الا شاارك : ل كقشنا ا شاارك   نك  للكت اصدار ال رارات 
  

   
امببببدت هكئبببب  الا شاببببارك   بببب  رئا بببب  ا لببببت الببببلمراء  األربعبببباء     ل كقشهببببا    القببببرات نكببببلم

لشنمكبببد يلببب     ل مبببرت الهكئببب   ببب  بكبببا    انهبببا شش بببدد ا.ا شابببارك   نكببب  للبببكت اصبببدار ال بببرارات

دلرهببببا   ا شاببببار   نبببب    لهبببب  لك ببببت  هبببب  اصببببدار  رببببرار  بببب      انببببد ابببب   لانببببد ياببببا 
د لهبببببا اببببب  اشالبببببا  ربببببرار  كشعلبببببق باال بببببشكراد لااابببببابي  لمارات لا   بببببات الدللببببب    ل   ااك ن بببببد

 لببببو كببببديل لة ببببشغراد   يببببدا ملنببببي كمابببب  يبببب  يببببد   هبببب  هلكببببات اصببببدار ال ببببرار اللمببببلا  
ل ةببببا ت:شلل لو نببببديل البببب   ."الالصببببلر   بببب  ا لببببت الببببلمراء ال الا لببببت الببببلمار  لةرشصبببباد

لهكئبببب  ابببباهل الببببار  يببببد  الش ببببر   بببب  ايببببة  الاربببب  لاشهااببببات با لبببب   البببب  لشقصببببكة شن ببببد ل
 ي  دلرها لل كقشها اال شاارك ش.

 
 
 

الاصر  المراي  كرد يل   نباء ل لد   اد لررلـ لهاك   
 ’اشعل   بب الابادر  المرايك 

  
 

كقنببببد الاصببببر  المرايبببب  البببب   كعاببببا لالكببببا بببببادار  املقبببب  ابببب  لمار  الاالكبببب    ش ببببركبات نكببببلم
ركلات االالكببببر  باببببن  ل ببببلد   بببباد مبكببببر لبااببببرا  ل نبببب  ابببب  البنببببو الارمببببم  العراربببب   الشصبببب 

 :لررلـ لهاك   كاا كالص الابادر  المرايك   ل   ه ا اال ار نلد شلةكل اهش 
الكبببببل   100  لمانبببببت ال بببببرلـ الشببببب  شابببببنل اببببب   2017ا  شلرببببب  العابببببا بالاببببببادر   ببببب  العبببببا  

دكنببببار  اببببا  ببببلق ابببب  صببببةلكات ل نبببب  االرببببراـ  بببب  لمار  المرايبببب  لصببببرا  ماببببا ا   اكببببب  
لاعبببببااةت مانبببببت شبببببرل  اببببب  رببببببا الابببببعد المرايكببببب  الشابعببببب  لبببببلمار  المرايببببب   لش هبببببم رببببببا ا

لصببببللها لقببببرل  الاصببببر  المرايبببب   ل بببب   ببببكاق العاببببا كاببببارو ال بببب  ابببب  الاببببعد المرايكبببب  
الشابعبببب  لببببلمار  المرايبببب   بببب  ل ببببا  المابببب  الشابعبببب  للاصببببر   لششببببلل  الاببببعد المرايكبببب  ارارببببب  

 ركببببق ل بببببا  الاشابعبببب  الالاصببببب  بهببببا   كابببببا ششببببلل  ابببببدكركات  شنقكبببب  الاابببببارك  الاانللبببب  يببببب 
المرايبببب  اشابعبببب  شنقكبببب  الااببببارك  المبببببر    ةببببة يبببب  ل ببببا  الاشابعبببب   بببب  هكئبببب  الا شاببببارك    
الل نبببب  العلكببببا للابببببادر  المرايكبببب   الشبببب  ششببببلل  ارارببببب  لاشابعبببب  الااببببارك  الاانللبببب   كةببببا.. اببببا 

 ندلق الاال  للابادر (.كعن  ا  الاصر  المراي  ما  باكاب  الص
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الاعة  كل ر ا  الش دكد للرئا ات لش دك   النائد ال ابق  يد  
 شنامالت يل  ل اد الامل  الاكع  

 
 

لببب ر النائبببد ال بببابق يببب  شلبببال  القبببشل يبببد  الابببعة   االربعببباء  اببب  ايببباد  الش دكبببد  الاعللاببب  
لرببباا . ببب  يلببب  ل ببباد الامبببل  الابببكع للرئا بببات البببكةر لش بببدك  شنبببامالت اببب  بعبببـ المشبببا ال كا

الابببببعة  ا   يبببببلد  المبببببا ا  الببببب  رئا ببببب  البببببلمراء اابببببر اببببببي ا بببببشلكا  الصلصبببببا ا  هنببببباو 
ر ببببـ ابببب  ربببببا ال ببببل  ال كا ببببك  اليادشببببي البببب  الانصببببد ابببب   دكببببد  اةببببا   لل ببببلد  كشببببل يلبببب  
الاببببد الللبل بببب  لبببببره  صببببالل لالمككببببر ابببب  الاالصببببكات الشبببب  لبببب  ش ببببد  للبلببببد ابببباك ال لببببي 

 .”عدالا
لاةببببا  ا   مشببببا البكببببت الاببببكع  باامانهببببا شل كببببق اال لبكبببب  لالبببب هاد نلببببل شاببببمكا لملابببب  شلببببب  
 ابببلح الابببعد  لمببب لو شل ببب  ببببال ل  اابببا  ببببار  اال بببرا  نشك ببب  العبببدد المبكبببر اببب  الا ايبببد الشببب  

لالةبببببل الابببببعة   ا   اببببب   كبببببر الصبببببلكل ا  كببببب هد البببببد ار ببببباد .”شاشلمهبببببا داالبببببا البرلابببببا 

لشلببببال  ابببب  بببببار  اال ببببرا  لشببببرو االلشببببي ابببب  نقببببت الامببببل   ا  الكامبببب  ش ببببدك  البكببببت الاببببكع  ل
شنببببببامالت يلبببببب  ل بببببباد الامببببببل  الاببببببكع  لبالشببببببال  الشببببببنككر  ببببببلبا يلبببببب  الا  ببببببات الل بببببب  

 لال نلد . 
 
 
 
 

ا شاار الما ا  كلدد ا راءك  رئك كك  لشل كق االنةبا  الاال   
    الالامن  

  
 

شاببببار رئببببكت الببببلمراء ا هببببر الاببببد صببببالل  الكببببل  الكةكبببباء   لصبببب  ا   لمالبببب  االنببببباء العراركبببب 
بايشابببباد االنةبببببا  الاببببال  بعببببد ارشقببببا  ا ببببعار الببببنق    كاببببا ااببببار البببب  ا   لببببو ك نببببد الل ببببلء 

 .لة شدان  لكشلل  ا  صداات   عار النق 
لرببباا صبببالل ا  شل ببب  ا بببشالدا  الابببلارد لر ببب  انشا كببب  النق ببب  اللملاكببب  ببببات ا لببببا اهابببا اببب  

اللرربببب  البكةبببباء لةصببببةح الاببببال  لاالرشصبببباد   بببب  شل كببببق الشعمكببببم ال االنةبببببا  الاببببال   ا الببببد
 ببب  العبببراقش  ابكنبببا انبببي شالبببةا الع بببلد المانكببب  ال لكلببب  مبببا  هنببباو صبببر   كبببر انبببش  لشةبببكك  
للابببببلارد الاالكببببب  لالاصببببب   ببببب  اللبببببرلد لالصبببببرايات الشببببب  زلبببببت  اكعهبببببا الببببب  شبدكبببببد ابببببلارد 

ا  شاالنةببببببا  الابببببال  كعنببببب  اال بببببشالدا  االاكبببببا لابببببلارد الالامنببببب  لاةبببببا  ."الالامنبببببات العااببببب 

لر بببب  در ببببات ل بببب  الشببببدبكر دل  هببببدر اببببال  كرشببببد  بببب  النهاكبببب  الل ببببلء البببب  اال ببببشدان   كببببر 
الابببببرر   ماببببا انببببي كشلببببل  ةببببد الصببببداات ال ببببعرك  الالار كبببب  الشبببب  شللببببدها اقا ببببآت ال ببببلق 

  اعر بببب  اال ببببباد  لالبببب   كشببببرو اكبببباراي النق كبببب  لش لبببببات ا ببببعارها لهبل هببببا الاقببببا   ابببب  دل
 ةار  اباار  يل  ا ش رار اال شداا  الاالك  للبةدش.
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 امشد الاالم  كالر  ي  صاشي بان  ر ال  األالكر ال  بارمان  
 
 

نقببببب  الامشبببببد ا يةاببببب  لبببببرئكت ائبببببشة  دللببببب  ال بببببانل   نبببببلر  الابببببالم    ال بببببلارك  نكبببببلم 
البببببب  ميببببببك  اللببببببمد الببببببدكا را   المرد ببببببشان  ا ببببببعلد الكةكبببببباء  شل كببببببي األالكببببببر ر ببببببال  

لربببباا اببببدكر الامشببببد  هاببببا  الرمبببباب    بببب  شغركببببد  يبببببر شببببلكشر  ا  شالاربببب  ميببببك  .بببببارمان 

ائببببببشة  دللبببببب  ال ببببببانل  نببببببلر  الاببببببالم  اعرل بببببب  لل اكبببببب  لكببببببش  ناببببببرها يبببببببر رنلاشببببببي 
لاببببا ششداللببببي ل ةببببا   شلبببب ا الصببببل  لشل كهببببي ر ببببال  اعكصنبببب  البببب  ا ببببعلد بببببارمان    ."الر بببباك 

 بعـ ل ائا االية  المردك  يار  ي  الصل  لال   ات ليش.
 
 

  الا   نكنل  كعلق يل  االلي بالا اءل  لالعدال :   لد الةبا 
 اااللك  ب لو 

 
  مببببد الببببا   نكنببببل  ن بببب  ال بببببلر   الكالكبببباء  صببببل  المشبببباد الصببببادر ابببب  هكئبببب    بغببببداد الكببببل  

لايشبببببر ال بببببلر  )  ا  شاالببببرا   .بببببن راءات الهكئبببب الا بببباءل  لالعدالبببب  البببب   كشةببببا  ابببباللي 

 اكشبببي  كا بببك ش  ابكنبببا ا  شهنببباو ربببرارا  ببب  يهبببد لملاببب  العبببباد   المشببباد لنابببره بهببب ا الشلركبببت
دايببببن االرهبببباب  شبببب  انهبببباء اببببالا الةبببببا  ب ببببرارات الهكئبببب  ال  ل كنبببباء يالكببببات الشلركببببر ةببببد

 ."ربببد  لشلركبببر البببل   اببب  االرهبببابكك اال بببراءات شمركابببا لاببب   انهببباء اللبببدكر بهبببا لالاةببب  بشلبببو
 لاةببببا  الالببببا   البببب   مببببا  رائببببدا لعالكببببات نكنببببل   ا  شا لببببد الةبببببا  اابببباللك  بببببا راءات

لالةببببل  انببببي  ."الا بببباءل ش  اش ببببائاا: شهببببا كببببش  االببببرا ه  ابببب  اناصبببببه  ب بببببد شلببببو اال ببببراءات

ةبببببا  ل ششبببب   ببببـ الن ببببر يبببب  الالةببببل  شمركاببببا للشةببببلكات ال  ببببكا  الشبببب    ببببدها ا بببباشل 
 ال بببببلات الاابببببشرم  ا بببببنلد  باللابببببدك  العابببببائر  لالابببببعب  لشلركبببببر الالا  بببببات اببببب  دايبببببن

ااا انبببببي ا بببببشغرد شاببببب   بببببشل الالةبببببل  بهببببب ا الشلركبببببت  ا  ا   اكشبببببي  كا بببببك  لا   ."االرهببببباب 

لشبببباب   اننببببا شنشببببب  رئببببكت الببببلمراء لهببببل ابببب   ."بابببباللنا بببببن راءات الهكئبببب  مببببا  ا لاببببر صببببلكلا

الشعنببببب  نهاكببببب  العبببببال   بببببنل  اشكنبببببا  يدابببببي لا  الرل نبببببا اببببب  الانصبببببد ك بببببرر بن بببببشارارنا اببببب 
 للانصد لش دك  الالدا  للالا نك ش.
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الل ن  المرد شان  ك مد شا مي لداللا رصر ال ة  ..  لاال  
 ” شالشا الاعادل 

 
  

 مببببببد لببببببمد االشلبببببباد الببببببل ن  المرد ببببببشان    الكةكبببببباء   شام ببببببي بانصببببببد رئا بببببب   الاعللابببببب  
لركبببب    كاببببا  اببببار البببب  يببببد  ال ببببااح بشغككببببر الاعادلبببب  الالاصبببب  بشلمكبببب  الاناصببببد بببببك  ال اه

لربببباا يةببببل اللببببمد  لاببببد الهرمبببب    ا   هنبببباو اعادلبببب   كا ببببك  ال ببببلد  .اللببببمبك  المببببردكك 

داالببببا البكببببت ال كا بببب  المببببرد  لببببلا شلمكبببب  الاناصببببد اللملاكبببب  لكببببر كمببببل  انصببببد رئا بببب  
مرد ببببشان   ااببببا رئا بببب  ال اهلركبببب   شمببببل  ابببب  لصبببب  ا رلببببك  ابببب  لصبببب  اللببببمد الببببدكا را   ال

ي  نبببي   ببب  لالببب   2005االشلببباد البببل ن   لهببب ه الاعادلببب  كابشببب  انببب  يبببا   لالببب  لرشنبببا هببب ا    ابكنبببا

  هبببد انصبببد رئا ببب  ال اهلركببب  لللبببمد البببدكا را    بببن  الاعادلببب   بببشالشا داالبببا البكبببت المبببرد 
 ايببببد االنشالابكبببب  للببببكت ماببببا كاببببا  بببببننه  لاةببببا    ا   الببببدكا را   كاكببببا ا لبكبببب  يددكبببب  بالا.“

ي البببب  انببببي  ر بببب  الااببببمةت الشبببب  كعانكهببببا االشلبببباد اال انببببي ا ببببش ا     ببببات الهببببر  المببببرد     ال شببببا
 .”اللصلا يل  ا ايد انشالابك  ال بنت بها ل رـ ل لده ال كا      ال ال  العرارك 

د اببببب  الالببببب  العرارببببب   ببببب  لر       االشلببببباد كشاشببببب  با بللكببببب  يلببببب  ال بببببال  العراركببببب   لرركببببب 
 الشلام  بك  الال  ال لا  المرد  لالل ن  العرار  .

 
 

ركاد  صدر : نل  ا  ارال الدكا را   المرد شان  لانصد  
 رئا   ال اهلرك  

 
امبببد النائبببد ال بببابق يببب  شلبببال   بببائرل  لال كببباد   ببب  الشكبببار الصبببدر    لمالببب  انبببباء البببرا  العبببا 

ر  اببببا ماا اصببببر يلبببب  شاببببمكا لملابببب  اال لبكبببب  ال كا ببببك  ركبببباـ الا ببببعلد    ا  الشكببببار الصببببد
   كاببببا بببببك  ا  ش المشلبببب  الصببببدرك  ابببب  اراببببل اللببببمد الببببدكا را   المرد ببببشان  لانصببببد رئا بببب  

لربببباا الا ببببعلد   بببب  شصببببركل ا  ش ال نايبببب  اشببببل ر  لببببد  ا لببببد ال ببببل  ال كا ببببك  ." ال اهلركبببب 

ه  ال ببببابق ش   ابكنببببا ا  ش الهببببد  بببببا  الاببببعد العراربببب  را ببببـ ال  لملابببب  شلا  كبببب  لببببب ات الببببن
اببببب  ا بببببراء االنشالاببببببات الابمبببببر  هبببببل  بببببرح ر    دكبببببد  الدار  العالكببببب  ال كا بببببك   ببببب  العبببببراق 

لاةبببا  الا بببعلد  ا  ." لهببب ا ابببا ا رمشبببي نشبببائ  االنشالاببببات اببب   بببلم ا بببش لك  ل هبببات صبببغكر 

لانصببببد رئا بببب   ش الشكببببار الصببببدر  كشعااببببا ابببب  اش لبببببات الارللبببب  لالبببب  اال  ال كل ببببد ا  اراببببل
ال اهلركبببب  اعببببرلـ يلبببب  الشكببببار الصببببدر  ابببب  ربببببا ال ببببل  المردكبببب  ش   ااببببكرا البببب  ا  ش الشكببببار 
الصببببدر  ابببب  اراببببل اللببببمد الببببدكا را   المرد ببببشان  لهببببل هلاببببكار مكبببببار  بايشببببباره هنبببباو 

 ." شقاهاات ااشرم 
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 ش  ااهر..  ك كر يل    2022القشل كشلر  شنالر اررار الامن  

 ”ارك  لالرلاشد الاا
 

 مببببد النائببببد ال ببببابق يبببب  شلببببال  القببببشل  اةببببا القببببشةل   الكةكبببباء      شببببنالكر   لمالبببب  الاعللابببب 
شاببببمكا اللملابببب  العراركبببب   ببببك كر مككببببراي يلبببب  ارببببرار الالامنبببب  لالااببببارك  اال ببببشكاارك  لالالداكبببب  

االشكببببار رئببببكت  لربببباا القببببشةل  ا    الالة ببببات لببببلا.   كاببببا شلربببب  اررارهببببا انشصبببب  العببببا  اللببببال 

الببببلمراء المالببببت يال بببب    لا ببببنل  شببببنالكر شاببببمكا اللملابببب   ببببك كر باببببما  ببببلب  يلبببب  ارببببرار 
 ببببش ر  بببب  الاببببهر ال ببببادت يلبببب   2022ل ةببببا    ا    الامنبببب  يببببا  .“ الامنبببب  العببببا  اللببببال 

األ لببببد لهبببب ا  ببببكلكر مككببببراي يلبببب  الااببببارك  الالداكبببب  لاال ببببشكاارك  لرلاشببببد الاببببل قك  لشناكبببب  
 .األرالك  

 
 

ائشة  النصر كرد يل  لمكر الالارد الاائك  األ بق: شصركل 
 اد ل  الكا  

 
نقبببب  ائببببشة  شالنصببببرش بمياابببب  رئببببكت الببببلمراء العراربببب  اال بببببق لكببببدر العببببباد    نكببببلم  اببببقق

ا بببباء الكببببل  الكةكبببباء  شالةببببل ش العببببباد  لشل كهببببات ال ببببقار  االاركمكبببب   بببب  بغببببداد بالشعارببببد يلبببب  
يةببببل االئببببشة   ببببعد الةابببب    بببب  بكببببا    ا   لربببباا.للالكببببات الاشلببببد ااببببارك  شصببببد  بببب  صببببالل ا

شالشصببببركل الان ببببلد البببب  لمكببببر الاببببلارد الاائكبببب  األ بببببق ال بببب  الاببببار   اببببد ل  الببببكا  ملنببببي 
ي   ."كالال  الل ك   بالا لق  لكنش     شلركت كالد    ند  البعـ  كا كا

ا الكهبببا هببب  ابببرم  اك الكببب   لهببب  الةاببب     ص شالابببرم  الشببب  شببب  الالببب  صبببكان   بببد الالصببب  لببببك 
لالبببببد  اببببب  كبببببةر ابببببرمات يالاكببببب  ا ا بببببك  اشالصصببببب  بال بببببدلد  للمار  الابببببلارد الاائكببببب  
 لصببببت بهبببب ه الاببببرم   للمبببب  لصببببا شل كببببق ب بببببد   ص الببببلمكر  بببب   لببببو اللببببك  ا شابببب   ببببراي 

 ."بالارم     بكرلت
نارصببب  اببب  الببببا   شمانبببت هنببباو اشهاابببات بانبببي )البببلمكر(  لبببد رابببل   ل لبببو ب ي ببباء ا لاةبببا 

لاببببرم  شابعبببب  للببببلمكر  ر ةببببت الاببببرم  العالاكبببب   ااببببا لببببدا بالعببببباد  ر بببب  كببببد الببببلمكر يبببب  
 ."الاارل   لاي اء صةلك  الشلرك  للمكا اللمار   لهل اللمكر اللال  للالارد الاائك 

الةاببب  شلربببد ا بببش لد العبببباد  البببلمكر )ال ببب  الابببار (  ببب  ا شابببا  ر بببا  يببب   ببببد  لشببباب 
لبكبببرلت لالل ببباء بالابببرم  ببببدا ل ائهبببا  ببب  بغبببداد للببب  كالبببو البببلمكر  لاببببا  لربببد شببب  رببببلا  مكارشبببي

لربببت  ببببابق الكببببل   ماببب  لمكببببر الاببببلاد الاائكببب  اال بببببق ال بببب  يصببببقلر  ل بببب ."ا بببش الشي الل ببببا

الاببببار   يبببب  شقاصببببكا ششببببدالا ال ببببقار  االاركمكبببب   بببب  العببببراق لالببببما  ر  بببباء الببببلمراء بشنقكبببب  
ابكنببببا ا  شال ببببقكر االاركمبببب  الببببم  رئببببكت الببببلمراء اال بببببق لكببببدر العببببباد  الااببببارك  لصببببالله ش  

الكببببل  دلالر لهببببل ةببببع  الابلبببب   300العببببراق بابلبببب   ابببب يلبببب  شلركبببب  ي ببببد الاببببرم  االك الكبببب  

 الا در ا  اللمار ش.
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 الا لت العرب  ك الد باالب اء يل  انصد الا   مرملو
 
 

ت العرببببب   بببب  مرمببببلو لبببباش  ال ببببائ   الكةكبببباء   الببببد الاشلببببدر با بببب  الا لبببب   لمالبببب  الاعللابببب 
لرببببباا ال بببببائ  ا  مرمبببببلو شابببببهدا .با ب ببببباء يلببببب  انصبببببد الالبببببا   اللبببببال  لرامبببببا  ال ببببببلر 

ل ةببببا      شغككببببر الالببببا   بهبببب ا .”ا ببببش رارا ابببب   اكبببب  النببببلال  األانكبببب  لا داركبببب  لال كا ببببك 

  اللرببببت اللببببال   لهبببب ا الشلركببببت  ببببشمل  لببببي يلارببببد يدكببببد   لك ببببد اللقببببا  يلبببب  اال ببببش رار  بببب 
ل البببببت األلببببماد المردكبببب  .”األاببببر ك ببببد    كقهاببببي المببببرد لاأللببببماد الشبببب  شركببببد انصببببد الالببببا  

 بببب  لرببببت  ببببابق با ببببشعاد  انصببببد الالببببا   بعببببد  لمهببببا بن لببببد ا ايببببد الالا  بببب   بببب  االنشالابببببات 
 األالكر . 

 
 
 

 الما  ي  ال   لالا ه  ال    كلا الشال  
 

د ا  الاببببدن   بببب  العببببراق يبببب  ل ببببلد ال بببب  ابببب  كةكبببب  الببببالر ماببببقتي ادكركبببب  البببب  الااببببرق 
لالا هبببب   ببببكلا الشالبببب  نشك بببب  لال بببب   ا ببببار  مكببببر   ابببب  الاشلربببب     شةببببرد البببببةد الببببةا 
االكببببا  الا بلبببب . ل مببببد اببببدكر الببببد ا  الاببببدن   اللببببلاء مببببا   بلهببببا   ل ببببلد ال بببب  لالا هبببب  ال ببببكلا 

ت الببببةا انع بببباد الل نبببب  العلكببببا  دار   يابببباا لاألا ببببار بالشعببببال  ابببب  لمار  الاببببلارد الاائكبببب    رلبببب 
ي  بببب  لببببدكر للمالبببب   الببببد ا  الاببببدن   الشبببب  كشر  ببببها لمكببببر الدااللكبببب  يكاببببا  الغببببانا   الةببببلا
األنبببببباء العراركببببب     الل نببببب  شناللبببببت الببببب  األا بببببار لال بببببكلا  ل يبببببدت ال ببببب   للميبببببت األدلار  

ي لشببب  اه . لشببباب   نبببي لششببباب  اقبببردات شنقكببب  هببب ه الال ببب  لهببب  ش بببكر ل بببق ابببا هبببل اال ببب  لببب 
 ابببب  الالشاببببا    ششعببببرـ البببببةد البببب  ال بببب   ا ببببار  بببب  انببببا ق اشقرربببب    ااببببكراي البببب     
 اال ببببشعدادات لالا هبببب  األا ببببار لال ببببكلا رائابببب  يلبببب  رببببد  ل بببباق  لمببببا ا ببببشلماات الشعببببا   
ابببب  هبببب ه الال بببب  ال ببببلد  لبببببنيل  الا ببببشلكات . ل كاببببا كشعلببببق بال بببب  ال ببببكلا الشبببب  ةببببربت 

مرد ببببشا  العببببراق  الاببببهر الااةبببب   لالشابببباا شمرارهببببا ربببباا بلهببببا  ا   ارلببببك  مرد ببببشا  ارلببببك  
لدكببببي ا ببببش ةلك   بببب  الشعببببا   ابببب  األا ببببار لال ببببكلا مببببل  ادكركبببب  الببببد ا  الاببببدن   بببب  ا رلببببك  ال 
ي البببب     لمار  الاببببلارد الاائكبببب  هبببب  الا بببب لل   شببببرشب  بادكركبببب  الببببد ا  الاببببدن   بببب  بغببببداد   ال شببببا

اه لالشن بببكق اببب  ا رلبببك . اببب   انببببي   مبببد ابببدكر العةربببات بادكركببب  البببد ا  الابببدن   يببب  الببب  الاكببب 
 ببببلدت يبببببد الببببرلا      ال بببب  الا هبببب  ال ببببكلا ششمببببل  ابببب  كةكبببب  الببببالر  لكببببر كشةببببا  األلا 
الشليكبببب   بببب  الانببببا ق الااببببار الكهببببا ل ببببق الاع كببببات بننهببببا رببببد ششعببببرـ للقكةببببانات لال ببببكلا  

د ا  الاببببببدن  لشلمكببببب  البل بببببشرات لالالقببببببات الاشعل ببببب  بهبببببب ا  راببببباد الابببببلا نك  بلصبببببباكا الببببب 
الالةبببببل    ةبببببةي يببببب  نابببببرها يلببببب  صبببببقلات ادكركببببب  البببببد ا  الابببببدن   ببببب  الارببببب  الشلاصبببببا 

 اال شااي .
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 رشا كةك  ارهابكك     ان    اا  ء الشا   ببغداد 
 
  

ابببب  رشببببا كةكبببب  ارهببببابكك   بببب  شامنببببت رببببل  ابببب   هببببام األابببب  الببببل ن  لمالبببب  االنببببباء العراركبببب   
ي .ان  بببب  اببببا  ء الشببببا   ببغببببداد ل مببببرت اللكبببب  ا يببببة  األانبببب   بببب  بكببببا  االربعبببباء   نببببيش ل  ببببا

لاعللاببببات درك بببب  ابببب   هببببام األابببب  الببببل ن   لبعالكبببب  نليكبببب  ااشببببامت  بببب  الدربببب  لالاهنكبببب   بببب  
الا بببلل  ببب  اداء اللا بببد  شامنبببت ربببل  اببب   هبببام األاببب  البببل ن  لب  بببناد اببب  مشكبببب  اال بببش ة  

ركبببباد  يالكببببات بغببببداد ل ببببل  لاببببد ال اراكبببب    ابببب  رشببببا كةكبببب  ارهببببابكك    بببب  ان  بببب  اببببا  ء 
لاةببببا ت ا شهبببب ه العالكبببب  كببببنرا لرللبببب  الاببببهكدك  اللبببب ا  ارش شكببببا كببببل   اببببت ."الشببببا   ببغببببداد

يلبببب  كببببد هبببب الء ا رهببببابكك  الكةك ش ا مببببد      رلاشنببببا األانكبببب  الب لبببب   ببببشمل  بالارصبببباد ل بببب  
 ا  أل  الالل  شلالا ميمي  االا  لاال ش رار.ما ام
 
 

  ار   لك  ش كل باقرم  ارهابك  شبارم ش ااال  بغداد  
 

 يلببب  رائبببد يالكبببات بغبببداد القركبببق البببرم  الابببد  بببلك   االربعببباء  ا  الببب  باللكببب   ال بببلارك  نكبببلم 
لكبببل  رشبببا لرببباا  بببلك    انبببي ششببب    بببر ا.ارهابكببب  ببببارم   ببب  ان  ببب  ابببا   الشبببا   اببباال  بغبببداد

اقببببرم  ارهابكبببب  داياببببك  ا لقبببب  ابببب  كةكبببب  ااببببالاص  بببب  ان  بببب  اببببا   الشببببا   الابببباال  بغببببار  
ابا شببب  نقببب شها ربببل  اابببشرم  اببب   بببل  اللابببد الابببعب  ال اراكببب  لمشكبببب  ا بببش ة  ركببباد  يالكبببات 

ل لةببببل  ."بغببببداد لباعللاببببات ل هببببد ااكببببم ابببب  ربببببا ادكركبببب  اابببب  بغببببداد    هببببام االابببب  الببببل ن 

ا شببببللك  هببببل زاببببر الاقببببرم  الا بببب لل  يبببب  يالكبببب  شق كببببر العبببببل  ال ركببببب  ابببب  ةببببركل ا  شالببببد ال
 االاااك  الما اك  ) (    ادكن  الما اك  الا د      اهر لمكرا  ا  العا  الااة ش.
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 انق ار    ال   نابكد رئك   لن ا النق  بك  العراق لشرمكا
 

اللملاكببببب  الاابببببغل  لال بببببل  األنابكبببببد  رالبببببت ابببببرم  شبلشبببببانش الشرمكببببب   البببببل   البلركنكببببب  
 كهببببا   بببب   ي بببباد شانق ببببار -الكةكبببباء  انهببببا  لرقببببت شببببد ق الببببنق  يبببببر البببب   نابكببببد مرمببببلو
للبببب  كعببببر   بببببد االنق ببببار  بببب  .ا هببببلاش رببببرد الا  بببب  رهراببببا  اببببرين  نببببلد اببببرر  شرمكببببا

ي لن ببببا الببببنق  ابببب  اببببااا العببببراق البببب   لرلبببببا يبببببر ي رئك ببببكا اكنبببباء  شلببببو األنابكببببد الشبببب  شعببببد  رك ببببا
 كهببببا . لاالنق ببببار هببببل األلببببدر  بببب   ل ببببل  اةبببب رابات يلبببب  صببببعكد ا اببببدادات د عببببت   ببببعار 

ل ةببببا ت شبلشببببانش  بببب  بكببببا      اللركببببق . ببببنلات 7الالببببا  العالاكبببب  البببب   يلبببب  ا ببببشلكاشها  بببب  

البببب   انببببدل  بعببببد االنق ببببار شبببب  االابببباده   بببب  لببببك  كعمبببب  ر بببباا ا  قبببباء لللببببدات ال ببببلار  يلبببب  
اببب  الببب  األنابكبببد   كبببر  511بعبببت    ش ببببد االنق بببار  الببب   لرببب  ربببرد المكلبببل لشا. هبببلد الشبركبببد

اعبببرل ش  للمببب  ش بببكش  شابببغكا الببب   نابكبببد البببنق   ببب   ربببرد لربببت اامببب  بعبببد اشالبببا  االلشكا بببات 
 الةما ش.

 
 

 ال بـ يل  االصك  بللمشهاا    لل  لاالدرات     الدكلانك  
 
   

كببببل  االربعبببباء  يبببب  ال بببباء ال بببببـ يلبببب  االصببببك   يلنببببت ركبببباد  اببببر   الدكلانكبببب   ال اكببببرر نكببببلم 
لرالبببت ال كببباد   ببب  بكببببا     انبببي  شامنبببت ربببل  اببب  ارمبببم اببببر   اا .بللمشهابببا   بببلل  لاالبببدرات

ببببدكر اببب  ال ببباء ال ببببـ يلببب  االصبببك  اببب   بببمن  ال ببباال  ك بببش ة  ي لببب  نبببل   ن بببت صبببالل  
ربببب (  ةببببا     ة ٢٥ل ببببد بلببببلمشه  ماكبببب  ابببب  ابببباد  المرك ببببشاا الاالببببدر  لا ببببدت  ةببببة يبببب  )

ل ةببببا ت انببببي  شبببب  ار بببباله  البببب  ر بببب  ابببب ل  الاالببببدرات لالابببب كرات .”البببب  راانبببب  ه لاكبببب 

 الع لك  للشل كق اعه  .
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 ا ياار ش شعد  نااء   لا   ر    البةد 
 

ش ببببشعد لمار  ا ياببببار لا  ببببما  للاببببرل  ب نابببباء   ببببلا   ببببر  بببب  البببببةد ب ببببلا كةكبببب   الصببببباح 
شرات ك بببب  ةببببا  ان  بببب  بلكببببر  لاببببرك   بببب  الا  بببب  دكببببال    بببب  لرببببت  ش شببببرد  كببببي ابببب  مكلببببلا

 .انهاء شنهكا ا ا    دكد  ا  ال ركق ال رك  الراب  بك  بغداد لالالا  ات
  

لرببباا ابببدكر ال بببرق لال  بببلر  ببب  البببلمار  ل بببك   ا ببب  مبببا   ش: ا  ش ياببباا الصبببكان  لعبببدد اببب  
  اببببا  د  البببب  2020لغاكبببب   2013ت انبببب  العببببا  ال ببببرق لال  ببببلر شلرقببببت  بببب   اكبببب  الالا  ببببا

شبببدهلر ال بببرق بابببما مبكبببر لشقبببار   ةبببرارها ب ببببد األمابببات الشببب  ابببرت يلببب  الببببةد انهبببا األانكببب  
 ."لالاالك  لالصلك 

ل ابببار الببب  ا  شالبببدائر  باابببرت البببةا العبببا  اللببببال  شنقكببب  يبببدد اببب  ال بببرق الرئك ببب   لكبببر شبببب  
الق ببببر زا  –اةببببكك  لصببببكان  لشنهكببببا  ركببببق البشكببببر  لةبببب  الل ببببر األ ببببات الببببةا الكببببلاك  الا

مببب  ةبببا  ا  ببب  البببا  ش  اك بببا  ل   ربببار  الببب   كعبببد اببب   هببب  ال بببرق ملنبببي  52ببببدكر ب بببلا 

ي  البببب   انببببد الابااببببر  انبببب  شاببببرك  الكببببان  الااةبببب  بانابببباء اببببداللك   كاببببهد لببببلادر مككببببر  كلاكببببا
ي بشنقك ها    بغداد هاا ب ااك  لالالالص )دكال  ال دكد( لاا ماا العاا  ." اركا

للقببببت مببببا   البببب  شاال ببببشارار بشنهكببببا لشنككببببر ال ركببببق ال ببببرك  الببببراب  بببببك  بغببببداد لالالا  ببببات  
 –مببب  اببب  األ بببماء ال نلبكببب  انبببي  لكابببهد ال بببمء الااشبببد اببب  باببببا  350لكبببر شببب  اماببباا ا بببا   

ي انبببي شببب  ا ششببباح  مببب  اببب   30بغبببداد ا ششببباح   بببماء انبببي لكعبببد اببب  ال بببرق الاهاببب  لاللكلكببب   يلابببا

 ."م  الةا الاد  الا بل  20ال ركق ال رك   اشي نهاك  العا  الااة   ل كش  ا ششاح ا ا   
األنبببببار  لمبببب لو  –ل ةببببا   نببببي ش ببببشش  الابااببببر  بنيابببباا شنهكببببا ال ركببببق الااشببببد باش بببباه بغببببداد 

الالصببببا لشلدكببببداي الا ببببا   الااشببببد  ةببببا  الببببا  ش  صببببةح  –صببببكان    ببببماء ابببب   ركببببق بغببببداد 
   لنكنل ش.الدك
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 الرا دك  ك دد ديلشي للاشلمئك :  ددلا اا ب اشم  ا  ار ا 
 
   

ديببببا اصببببر  الرا ببببدك   الكةكبببباء  الاشلمئببببك  الااشنعببببك  يبببب  د بببب  االر ببببا  الاببببهرك   اكببببرر نكببببلم 
ل مبببر الاصبببر   بببب  بكبببا  ا شةبببد  نببببي  ك بببدد ديلشببببي .لل بببرلـ بش بببدكد اببببا بببب اشه  اببب  ابببببال 

  يبببب  د بببب  االر ببببا  الاببببهرك  لل ببببرلـ لشلدكببببداي ب ببببااك  ارا عبببب   رليببببي للاشلمئببببك  الااشنعببببك
 لغرـ ش دكد اا ب اشه  ا  ابال  .

 
 

ملرد شا  شل ر زلكات لا هم  مرايك  اش لر  للقةلك  بن عار  
 اديلا  

 
ديببببت لمار  المرايبببب  لاصببببادر الاكبببباه  بببب  لملابببب  ارلببببك  ملرد ببببشا   كببببل  الكةكبببباء   اببببقق نكببببلم 

ا عببببب  ابببببدكركات المرايكببببب   ببببب  الالا  بببببات لا دارات الا بببببش ل   ببببب  االرلبببببك  القةلبببببك  الببببب  ار
 .لللصلا يل  زلكات لا هم  مرايك  اش لر  لبن عار اديلا 

الصبببببادر يببببب  ا لبببببت لمراء ارلبببببك   79ل ببببباء  ببببب  بكبببببا    انبببببي شا بببببشنادا الببببب  ال بببببرار الابببببرر  

االكبببببب  لاالرشصبببببباد  ملرد ببببببشا  لالا  بببببب  لمارات المرايبببببب  لاصببببببادر الاكبببببباه  لالدااللكبببببب   لال
لبالشن ببببكق ابببب  ال  ببببا  الالبببباص  شبببب  شببببل كر الكببببات لا هببببم  مرايكبببب  الاش ببببلر  بنر ببببا   لكلبببب  

 ."األاد لا  دل  ا شكقاء ا  ا دا  االك  ا  ا ا شل كرها للقةلك 
لامبببببدت ا  االلكبببببات لاال هبببببم  شا بببببعارها انا بببببب  اببببب  ايقائهبببببا اببببب  الر بببببل  ال ارمكببببب  لابببببنل 

 ببببل  اهابببب  لببببدي  لشعركبببب   ةلبببب  ملرد ببببشا  بالشمنللل كببببا ال دكببببد  لللببببات ش بببب كا مرايكبببب  مال
 ."   يالك  االنشا  المراي 

لالا ببببببت البببببلمار  القةلبببببك  البببببرا بك  بش بببببل  االالت لاال هبببببم  المرايكببببب  شلاببببب  ا بببببا ش ببببب كا 
ا بببباائه  لشملكببببد الببببلمار  بالاعللاببببات يبببب  نببببل  االلكببببات لاال هببببم  الا للببببب  لابببباء اال ببببشاار   

  اببببدكركات المرايبببب   بببب  الالا  ببببات لاالدارات الا ببببش ل  ايشببببباراي ابببب  كببببل  األلببببد يلببببكه  مكببببار
 الا باش.
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 العراق لاكرا  كلرعا  ا مر  شقاه   نااء ارمم شلمك  ااشرو
 

 يلبببب  رئببببكت اشلبببباد الغببببر  الش ببببار  العراركبببب  يبببببد الببببرماق المهكببببر    الكةكبببباء   لمالبببب  الاعللابببب  
اه  ابببب  ال انببببد ا كرانبببب   نابببباء ارمببببم شلمببببك  ااببببشرو بهببببد  شعمكببببم يبببب  شلركبببب  ابببب مر  شقبببب 

ل مببببر اشلبببباد الغببببر  العراركبببب   بببب  بكببببا  ا   المهكببببر  ا شةببببا  .الشعببببال  االرشصبببباد  لالش ببببار 

رئببببكت  ر بببب  الش ببببار  لالصببببناي  لالانببببا   لالمرايبببب  االكرانبببب   ببببة  ل ببببك  اببببا ع  لرئببببكت 
ل ةببببا  المهكبببببر   ا   الاصبببببر العةربببببات . ”الل نبببب  االرشصبببببادك  الابببببد رةببببا ببببببلر ابراهكاببببب 

مكلببببلاشر  ببببشل ر  1400الك ا كبببب  بببببك  اكببببرا  لالعببببراق لاللببببدلد الااببببشرم  بببببك  البلببببدك  البالغبببب  

لابببب   انبببببي ربببباا .”ارةببببك  الصببببب  لشعمكببببم العةرببببات االرشصببببادك  بكنهاببببا الدابببب  للاصببببالل الااببببشرم 

  ك بببببق لهببببا اككببببا  بببب     اببببا ع  بل ببببد البكببببا   ا   العةرببببات بببببك  اكببببرا  لالعببببراق يرك بببب  لبببب 
ا أل  ارشصببببباد البلبببببدك  كاببببببي بعةبببببهاا الببببببعـ لكعشابببببد يلببببب  .”بلبببببد ل ةبببببا  ابببببا ع    ن بببببري

الصببببادرات النق كبببب    ابببب  الاامبببب  ا ببببشالدا  الارا ببببق لاالامانكببببات الاشببببل ر  لببببدكهاا  بببب  االشلبببب  
 الا االت الصنايك  لالمرايك   لشعمكم العةرات امكر  امكر .
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اللرد    الكا : رشل  ادنكل     رص  للشلال  يل  صنعاء رداي  
 يل  ه اات  بل ب 

 
Bbc    بببببادت ش ببببباركر اببببب  صبببببنعاء يببببب  ا شبببببا ابببببدنكك   ببببب  رصببببب  للشلبببببال  رداي يلببببب  ه بببببل  

ي رشلببببلا   14لربببباا  ببببما  العاصببببا  الكانكبببب  لرلكشببببرم ا  .اللببببلككك  االكنببببك  يلبببب  االاببببارات اببببدنكا

 ببببمر   ببببابق  ل  ببببراد ابببب  يائلشببببي   كاببببا  يلبببب  الللككببببل  البببب ك  ك ببببك رل  ابببب  بكببببنه  رائببببد ي
ل  ببباد اصبببدر  بببب  للمالببب   بببرانت ببببرت .  ل ببب ل  يبببدد اببب  ال رلببب 20يلببب  الادكنببب  يببب  ا شبببا 

ي يلبببب  األرببببا  بببب   ببببارات  لكبببب  اببببنها الشلببببال  لكببببا ا كنببببك  الكةكبببباء يلبببب   11يبببب  ا شببببا  االصببببا

الكةكببببباء  نبببببي ك بببببشهد  اعاربببببا لاع بببببمرات  ل يلببببب  الشلبببببال  الببببب   ش بببببلده ال بببببعلدك .صبببببنعاء

 الللككك     العاصا   ل ني ايشرـ كاان   ائرات ا كر    ل ت باش اه ال علدك .
 
 

ا شاء اصر شنق  شصركل شال اي  ارشربت.. ليل  البار اال شعداد  
 لل اء  ش لشغرد ي  ل كل  انشلار انشارت ا الرا 

 
 

 / CNN اال شابببباي   شصببببركلا يبببب  دار ا  شبببباء الاصببببرك  شببببدالا نابببب اء يلبببب  الاربببب  الشلاصببببا

 ."بن  شال اي  ارشربت.. ليل  البار اال شعداد لل اء  
ا  شبببباء الاصببببرك   يببببادت ناببببر الصببببلر  يلبببب  صببببقلشها الاعر بببب  بالربببب  الشلاصببببا اال شابببباي   
شبببلكشر  رائلببب  بشعلكبببق: ش شنبكبببي اهببب .. هببب ه الصبببلر  اقبرمببب   لببب  كصبببدر اكبببا هببب ا الشصبببركل يببب  

ل ببببب  شغركبببببدات انقصبببببل   رالبببببت ا  شببببباء الاصبببببرك : ش اببببب   مكبببببر صبببببلر ."ر ا  شببببباء الاصبببببرك دا

ا  بببب  األكببببا  األالكببببر   : االنشلببببار  يبببب   ركببببق شنببببالا اببببا -لالاصبببب   بببب  ال ببببر –االنشلببببار انشابببباري
ت-ك عيرد  بب  لبلد الغدلل ‘  ا ا  الشل دل  ةد  ".-له  ابكد لار  ك شعاا للق  الغف

ري  ي األهببببا البببب  الشعااببببا ابببب  هبببب ا  ل ةببببا ت: ش لابببب   بببب  هبببب ه القفعيلبببب  ليف داهببببا   نببببي كنبغبببب  شندببببب 
ـ نق بببب  كامبببب  ية ببببي ابببب  الببببةا الاشالصصببببك   للبببب ا  رد األ ببببللد ابببب  االنشلببببار يلبببب   نببببي اببببد
 ك ببببد يلبببب  مببببا  د ل   الشببببلاء األبنبببباء لارايببببا  ااببببايره   ليببببد  ا كبببب اء النق بببب  الشبببب  رببببد 

اه لدف  بابببا ال شلابببد ي  يببببد ش ليببب  كاببببت بببب  الةبببلاو رةببب    ينبببي  رببباا: رببباا النبببب   لشابعبببت:."كببب 

صد ببببي كبببل  ال كااببب «  ل لبببو أل ل لقببب   صبببل    يلكبببي لزلبببي ل بببل : »لاببب  رشبببا نق بببي باببب ء يببب  ف
الببببنقت ا صببببد الا اصببببد العاابببب  للاببببركع  الشبببب   بببباء ا  ببببة  لصببببكانشها  لبببب لو   ببببد لببببرل  ا  ببببة  
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صبببلر االيشبببداء.. لامهببباق البببنلقيت البابببرك  بهببب ه  االيشبببداء يلببب  البببنقت البابببرك  ببببن  صبببلر  اببب 
ا د  م  ي اف ل  د مبببد لا  دنيق  بببد الد شد يش لببب  المكقكببب   كبببي اربببدا   يلببب  مبكبببر   اببب   ي ببب  المببببائر  رببباا   شعبببال : علد

اج )الن اء:   كاي لف  (ش.29بفم  ي رد

 
 
 

رئكت ا لت النلاد اللكب  كديل لشلدكد شاليد لشا ش لشن ك   
 ت االنشالابا 

 
ديبببببا رئبببببكت ا لبببببت النبببببلاد اللكبببببب  ي كلببببب  صبببببالل  الكةكببببباء  لشلدكبببببد شاليبببببد  الكببببل  ال ببببباب  

 .لشا ش لشن ك  االنشالابات    البةد
ل لببببد صببببالل   بببب  ملابببب  الببببةا  ل بببب  لا لببببت النببببلاد  ابببب  ل نبببب  شالار بببب  ال ركببببقش الشلاصببببا 

الادنكبببب  لش ببببدك   لالشاببببالر ابببب  النائببببد العببببا  لالاقلةببببك  العلكببببا لةنشالابببببات لاصببببلل  األلببببلاا
 .ش ركر لرئا   الا لت      ا  رصاه نهاك  اهر كناكر ال ار 

لبل ببببد اببببا  مرشببببي لمالبببب  األنببببباء اللكبكبببب  لاا     ببببد ديببببا صببببالل البببب  شةبببباك  الش ركببببر الارالببببا 
دك ببببابر الااةبببب  لشلدكببببد  24الةمابببب   مالبببب  الاعلرببببات الشبببب  لالببببت دل  ا ببببراء االنشالابببببات  بببب  

 .لالار    ركق اشماال  لش   لو الشاركياليد لشا    رائها 
دك ببببابر الااةبببب   لارشرلببببت  24للبببب  ش ببببر االنشالابببببات الرئا ببببك   بببب  لكبكببببا ماببببا مببببا  ا ببببررا  بببب  

 .ا  كناكر ال ار  24الاقلةك  العلكا لةنشالابات    البةد شن كا اال شل اق ال  كل  
ر لالااببببارم   بببب  لاببببدد صببببالل  بببب  ملاشببببي  يلبببب  ةببببرلر     كلشببببم   يةبببباء الا لببببت باللةببببل

 ل ببببباشي  ل   رئا ببببب  الا لبببببت  بببببششال  ا  بببببراءات ال انلنكببببب  لكببببباا الاشغكببببببك  اببببب  األيةببببباء.. 
 .ااكرا ال      ل ات الا لت ا شار  دل  اللا   لديل  لةنع اد ار  كانك 

ل ببب  نقبببت ال بببكاق  الش ببب  النائبببد ببببالا لت الرئا ببب  اللكبببب  ال ببب  المبببلن  الكبببل   بببقكر اك الكبببا 
 ببببلمكن  بلشاببببكنل  ركاالببببد  البببب   لاببببا ر ببببال  ابببب   ببببر  الدبللاا ببببك  ا ك الكبببب   لببببد  لكبكببببا

ش مببببد الببببدي  المااببببا لالا ببببشار للا ببببار االنشالبببباب   بببب  لكبكببببا  لصببببلال البببب  شلدكببببد رركببببد لاليببببد 
 .االنشالابات البرلاانك  لالرئا ك 

 
 

  ل  كنكك      نك  بالةق  الغربك   6رلات االلشةا شعش ا 
 
 

ايش لببببت رببببلات االلببببشةا ا  ببببرائكل    ببببر الكببببل   ببببش   ل بببب كنكك   بببب   ال ببببلرك  لمالبببب  االنببببباء 
ل مببببرت لمالبببب  ل ببببا القل بببب كنك     رببببلات االلببببشةا ارشلاببببت رببببر  .ادكنبببب   نببببك  بالةببببق  الغربكبببب 

ببببببببررك  ل بببببببب  لالعررببببببب   بببببببرد ادكنببببببب   نبببببببك   ببببببب  الةبببببببق  الغربكببببببب  لايش لبببببببت  بببببببش  
دلانكببببب  بلبببببق القل ببببب كنكك  اببببب  البببببةا لشلاصبببببا ربببببلات االلبببببشةا ااار ببببباشها الع. ل ببببب كنكك 

االيشبببببداء يلبببببكه  لاداهاببببب  ابببببدنه  لربببببراه  لاببببب  لابببببةت ايش ببببباا كلاكببببب  بهبببببد  شه كبببببره  
 لاال شكةء يل   راةكه  لشهلكدها.
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  لمرانكا شركد اللصلا يل   ق  لربك  لد ايات  لك  ا   لاانكا 

  
 

شلاصببببا  لمرانكببببا ا البشهببببا باللصببببلا يلبببب  ر بببب  الببببر ـ ال ببببا   أللاانكببببا   لمالبببب  انببببباء البلببببرك  
للببببدد ال ببببقكر األلمرانبببب   بببب  بببببرلك  اه   ن ابببب  األ ببببلل  الشبببب  شناببببا بببببةده  بببب  .  ببببلل   لاانكبببب 

لرببباا ال بببقكر  نبببدر  .اللصبببلا يلكهبببا اببب   لاانكبببا للبببد ا  يببب  نق بببها ةبببد ه بببل  رل ببب  الشابببا

  شعببببد اببب  ببببك  األ ةبببا  بببب  اكلنكبببو: شكشعلبببق األابببر  ببب  الا ببببا  األلا ب بببق  لربكببب   لاانكببب   الشببب 
العببببال   لالشبببب  نلشببببا  الكهببببا باببببما يا ببببا للببببد ا  ب ببببل  يبببب  ال ببببالا ال لكببببا  بببب  البلببببر األ ببببلد 
لبلببببر زمل ... هنبببباو لا بببب  هائلبببب  اااكلبببب  أللببببدر  ن ابببب  الببببد ا  ال ببببل   لالشبببب  شنش هببببا لالكببببا 

  ابببب  لش لببببد  لمرانكببببا   ببببلل  ابببب   لاانكببببا انبببب   ببببنلات لشبببب  شببببشام."اببببرمات   ببببلل   لاانكبببب 

لر ببببـ الا شاببببار .الببببد ا  يبببب  نق ببببها ةببببد ه ببببل  رل بببب  الشاببببا  للمبببب  دل   ببببدل  لشبببب  اه 

األلاببببان   لال  اببببللشت  لببببد مككبببب  بلةببببلح  اببببت الكةكبببباء  لربببباا: شششببببب  اللملابببب  األلاانكبببب  
ا بببشراشك ك  اشااكلببب   ببب  هببب ه الا بببنل  انببب   بببنلات يدكبببد   لالشببب  اببب  بكنهبببا  كةبببا  ننبببا ال نصبببدر 

مابببا ."لببب  كشغكبببر  لبببو بشغككبببر اللملاببب  الببب   لبببدر  ببب  دك بببابر اببب  العبببا  الااةببب   بببلل   شامببب .. 

ر ةبببببت لمكبببببر  الالار كببببب  األلاانكببببب   نالكنبببببا بكرببببببلو ال لبببببد  لا  ابببببت االكنبببببك  البببببةا مكارشهبببببا 
لمككبببب   الةببببل     الالربببب  ش بببباه شلركببببد   ببببلل  لال كا بببب  الش ككدكبببب  لشصببببدكر األ ببببلل  ك ببببشند 

 . كةا ال  الشاركي األلاان 
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ي ال  ال مل  الرئكت االكران  كغادر  هرا  اشل ها
 

ي الببب  رل بببكا ببببديل  ر ببباك  اببب   لمالببب  اهبببر االكرانكببب     بببادر البببرئكت االكرانببب   هبببرا  اشل هبببا
ل  بببببادت لمالببببب  اهبببببر .ن كبببببره الرل ببببب  لشل بببببك  الشقبببببايةت االرشصبببببادك  لال كا بببببك  لالك ا كببببب 

ا  ببببة   ببببكد ابببببراهك  رئك بببب   هببببرا  اشل هببببا البببب   لألنببببباء   نببببي  ببببادر الببببرئكت االكرانبببب  ل بببب 
رل ببببكا صببببباح )األربعبببباء( بعببببد لةببببلره ابببب شارا صببببلقكا  بببب  ا ببببار اهببببر  ببببباد ا ببببش اب  لببببديل  

ل بببببكلش   .ر ببببباك  اببببب  ن كبببببره الرل ببببب  لشل بببببك  الشقبببببايةت االرشصبببببادك  لال كا بببببك  لالك ا كببببب 

لا  لةبببببلر ال ل ببببب  .البببببرئكت البببببةا مكارشبببببي لال بببببمل اببببب  البببببرئكت الرل ببببب   ةدكاكبببببر ببببببلشك 

العاابببب  لا لببببت الببببدلاا لالشلببببدر  كهببببا  لاال شاببببا  بببببا كرانكك  الا كاببببك   بببب  رل ببببكا  لنببببدل  ابببب  
النابببب اء االرشصببببادكك  الببببرلت هبببب   ببببمء ابببب  ال بببب  الببببرئكت االكرانبببب  للرللبببب  الشبببب  ش ببببشغرق 

ه ل ببببكرا ق الببببرئكت االكرانبببب  لمراء الالار كبببب  لالببببنق  لاالرشصبببباد للمكببببر الاالكبببب   بببب  هبببب .كببببلاك 

 الرلل .
 
 

ي شيال ه ش ا    ي  اركمكا  كرلت ملرلنا:   ناء ك اةل    نا
 اللباء بدلاء لأللصن 

 
 

BBC   ر بببب  يببببدد ابببب  ال بببب ناء   بببب   بببب   بلالكبببب   رمن ببببات األاركمكبببب   ديببببل  رةببببائك  ربببباللا

 كهبببببا ا  ادار  ال ببببب   لصبببببقت لهببببب   ببببببدل  يلاهببببب   دلاء شاكقبببببرامشك ش  ال بببببارد للدكبببببدا  ينبببببد 
 .19-  اصابشه  بمل كدالالكلا  لعة

لمببببا  ا بببب للل الصببببل  رببببد لبببب رلا ابببب  ا ببببشالدا  الببببدلاء  بببب  يببببة  مل كببببد  يلبببب  الببببر   ابببب  
 .الالا    يل  ا شالدا   ريات صغكر  اني    ية  بعـ اللاالت الارةك  البارك 

لد د نابببب اء اعارةببببل  لل بببباح ملرلنببببا ل نصببببار ن ركبببب  الابببب اار  يلبببب  الشببببرلك  للببببدلاء بلصببببقي 
لرببباا .لرببباا  بكبببد ا ببب لا يببب  اي ببباء البببدلاء انبببي لببب  ك  ببببر     ببب ك  يلببب  شناللبببي.ش عبببك ببببدكةي لل

ال بببب ناء   بببب  الببببديل  ال ةببببائك  الشبببب  ر عهببببا اشلبببباد اللركببببات الادنكبببب  األاركمكبببب  نكاببببب  يببببنه   
انهببب  بعبببد اصبببابشه  بمل كبببد   ي ببباه  ال ببب   شامك بببا اببب  األدلكببب ش لرببباا لهببب  انبببي كلشبببل  يلببب  

 لكلك  لانا ات. كشااكنات لاةادات 
 

 


