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Interview of 
 

Number:  Rank/Status:  Surname:   
              

First name(s)  Date of Birth:   
 

              Place of birth:   
 

(Tick Box) Male   Female    
    
Interviewed by 
 

Number:  Rank:  Surname:   
 

Forenames:   
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Persons Present 
 
    Rank / Status:  Name & Initials:  Reason:  

       

       

       

       
 

  

Date of Interview:  At (Place):   

 

  hrs Time Finished:  hrs 
 

No. of Master Tapes/Discs*:  Exhibit No(s):   
 

  
Certificate 
 

This record consisting of   pages each signed by me is the exhibit referred to in the statement 

 
made and signed by me. 
 

Date: 
 

 Signature of Service 
Policeman preparing record: 
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 النص المتحدّث/ة عدّاد التسجيل

[00:55:11]  

  هاليت ةالبارون

ن ع اليوم،على حضور جلسة  ا  للذين في العراق. نشكركم جميع الخير ومساءصباح الخير للجميع 

 وفحال فقدنا الرابط س في .مع االعتذار عن التأخير في إنشاء الرابط ،ا  شخصيطريق رابط الفيديو أو 

دون إعطاء أولئك الذين  نهائيا   تخذ قرارا  ألن  يأن غيرجلسة بينما تبذل الجهود الستعادته. ال أواصل

وزير  يكلّفنفقد  ،جميعا   دركونوكما ت . لديهم ماعبر رابط الفيديو الفرصة لتقديم  المتابعةيحاولون 

ي وفاته الحزينة ف قبله السير جورج نيومان أقد بد كانالعمل الذي  مواصلة لدفاع،ا... ـالدولة لوزارة ال

يما بالتأكيد ف لتحقيق،اتم إحراز تقدم ضئيل في  وفاته،. أقدر أنه في أعقاب وقت سابق من هذا العام

أخرى. ومن  مرة الخطىولكن حان الوقت اآلن الستئناف  وأنا أفهم السبب. األطراف،يتعلق ببعض 

أ أبد أنكامل وعادل وفعال في أقرب وقت ممكن. وأود  تحقيق   ختامإلى  نصل أنالجميع  ةمصلح

 . األمور بعض بتوضيح

فيما يتعلق بأي لديهم  ماإلى تقديم  ومحامي،من خالل مساعدي  ،ا  مؤخر األطراف   دعوت   أوال ،

م ل.. نفسي ملزمة بها أو ال. .أن أجد عليّ استنتاجات وبيانات أدلى بها السير جورج وما إذا كان ينبغي 

ال أعتزم القيام بذلك إال إذا ظهرت أسباب  لذا،يقترح أحد أن أعيد النظر في القضايا التي توصل إليها. 

  .مقنعة

ي انتظار ف هويتهم،لذين طلبوا عدم الكشف عن لالهوية  بكتمالمؤقتة  القراراتسيستمر تطبيق  ،ثانيا  

تقديم  عتمد عليها فيالمواد التي سي   جميع على حصوليبمجرد  الثالثة،جميع الطلبات  بشأناتخاذ قرار 

 في انتظار هذا القرار. هويتهم كتم طالبيشر هوية عدم نيجب  ذلك،لتوضيح  جميع الطلبات.

هذه الجلسة وأي جلسة أخرى ونسخة من أي  ... محاضر من األصل طبقنشر نسخة  سيتم ،ثالثا  

 ي العراق"الوفيات ف تحقيقات"اإللكتروني   موقعالباللغتين اإلنجليزية والعربية على  وستكون قرارات

IFI قرارات  أتخذ   قدو هال لتطرقابالمسائل التي أود  علما   واقد أحيط األطراف أن عتقدأ. توفرها إثر 

 مسألة أولفإن  لذلك، هذا التحقيق.ل الزمنية الجدولة هوهمها أمن الواضح أن هذا الصباح. و بشأنها

 رآخ على ستطلعنيأن اآلنسة جاكسون  أعتقدو هي الخبراء ولمحامي، لي يبدو كما ،فيهايجدر النظر 

  .الخصوص بهذا المستجدات

[00:58:29]  

 جاكسون ناتاشا

شاهدين ن م توكيل  ب مكلفينسيكون هناك خبراء في الطب النفسي  بالخبراء،لك. فيما يتعلق  شكرا  نعم 

تعلق فيما ي أوال ، . كانغسن موممثلين  بالكفوردسن ماثنين. تم إرسال السير الذاتية من قبل ممثلين 

تلقد  ،بالكفوردس بممثلي   هوبليتور الدك ،ةآسف ..هوبليوالسيد  ألكوكالذاتية للدكتور  السيرة لك ق ِدم 

 تكليفهم؟ب اتخاذ قرار فيما يتعلق مّكنك. هل يا  خبير أيضال هذاالتقريبية لمساهمة  الكلفةو

[00:59:05]  

 هاليت البارونة

 ؟بالكفوردسالذي يمثله  الجنديعن  نيابةأنت هنا  ويلسون، اآلنسة

 

[00:59:11]  

 ويلسون اآلنسة

  أجل

[00:59:12]  

 هاليت البارونة

حدهما أ تكلفةو جيدا   تأهيال   نكالهما مؤهال ن،اخبيرولكن يبدو أن لديك  ،كالمرتزقة أبدو أن أود ال ،ةآسف

 ؟الدكتور "ألكوك" نختار أنعلى  موافقة. هل أنت من اآلخر أقل بكثير

[00:59:24]  

 ويلسون اآلنسة

 لك بارونة "هاليت"  شكرا  بالفعل،  أجل
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هاليت البارونة [00:59:25]  

 

 لك. جزيال   شكرا   ،ألكوكالدكتور  تكلّفينسوف  إذن. ممتاز

[00:59:29]  

 جاكسون ناتاشا

 ىواألخرمن الدكتور"باغلكوت"  ة.. السيرة الذاتية الثنين من الخبراء، واحد.كانغس وممثل قدم. شكرا  

رحه المبلغ الذي اقتالخبيرين وكالهما أقل من  هذينتكاليف  يكون لديك أيضا   أنالدكتور "واتس". يجب 

 .£ 1800إلى  1500 بين ما تتراوحوهي ألكوك الدكتور 

[00:59:53]  

 هاليت البارونة

 لنقلأو  ،ا  نسبي معقولة،تكلفة  اذ. كالهما يبدو بالخبيرين يتعلق فيما وصلنا،ون أين تغهارينسيد  ،ا  إذ

 ه؟ترغب في اختيار ...استفعله؟ أيهم الذي ما ...ماذا. نسبيا  

[01:00:08]  

 هارينغتون السيد

   باغلكوتصحيح، نرغب بتكليف الدكتور  هذا]بارونة هاليت؟  ،01:00:17: مسموع رغي [

[01:00:14]  

 هاليت البارونة

 بانتظاروالسؤال  نفس أيضا   أنتِ  أسألكِ  أنكان يجب ويلسون  ةنسآ التقارير؟( لتقديم أ متاح،هو  و. حسنا  

 التي لزمنيةا الجدولةفي  إضافيةتعليمات  أيتقديم  األمر، اقتضى، وإذا هو متاح لتقديم التقرير .إجابتك

 عموما ؟ لدينا

  .جلأ نويلسو اآلنسة [01:00:33]

هاليت البارونة [01:00:34]  ؟هارينغتون والسيد 

[01:00:35]  

هارينغتون السيد  

 .أجل

[01:00:40]  

هاليت البارونة  

 اماذ ا  تون. إذغك له يا سيد هارينكليفأوافق على ت ،ا  جدجيد  ..أننا وصلنا إلى. أعتقد. ممتاز. حسنا  

 التوجيهات؟ صدرت متى، "الجدول الزمني"؟[ 47 00 01 مسموع؛]غير  التالي،الشيء  خصوصب

[01:00:49]  

جاكسون ناتاشا  

فرصة  لك أتيحت هل .كانغسوممثل  بالكفوردس من ممثلي توكيلخطاب  مسودة لك ق ِدملقد  أوال ،نعم. 

 طلبات؟ 01:01:03: مسموع غير...من أي   لمعرفة هالنظر فيا

 

[01:01:02]  

هاليت البارونة  

 له هارينغتون،سيد  .فلقد تمت الموافقة عليه بالكفوردس توكيلخطاب  بخصوصلقد قمت بذلك. 

 رسط يوجد لويس، نسةواآلجاكسون  نسةاآلمع  ،جدا  ... اليوم أو في وقت قريب تناقش أن رجاء   يمكنك

النهائية على  موافقتيقبل  امعهم تتناقشأرجو أن  لذلك .بجزء آخر طىنه مغأعتقد أواحد في رسالتكم 

 لكير. لذللخب به ستسمحبعض االلتباس فيما يتعلق بنطاق االختصاص الذي  هناك أن أعتقدرسالتكم. 

 ىعل سأوافق وبعدها ،عدمه أو السطرهذا االتفاق على  باإلمكانوإذا كان  اتناقش معهمت أنإذا  أرجو

 رسالتك.

[01:01:38]  

هارينغتون السيد  

 

 نعم. ذلك،أستطيع أن أفعل 
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[01:01:39]  

هاليت البارونة  

 الرسائل؟ سترس لمتى  الخبراء، بخصوصالتوقيت  ،إذا  لك.  جزيال   شكرا  

 

 "جوليا"؟[ 01:01:45مسموع: رغي [  اهذ آسف،أنا  ??? [01:01:44]

 

هاليت البارونة [01:01:46]  ... هذا هل آوه، 

  .أجل ??? [01:01:46]

[01:01:46]  

هاليت البارونة  

 هل تندرج تحت عنوان "الجدول الزمني"؟

 .أعتقدعلى ما  ربما، نعم، ??? [01:01:47]

 

[01:01:48]  

هاليت البارونة  

 بالخبراء؟شيء آخر يتعلق  أي. حسنا  

[01:01:52]  

ويلسون اآلنسة  

   لك شكرا   كال،

[01:01:53]  

هاليت البارونة  

 ال؟ك

[01:01:53]  

هارينغتون السيد  

 لكِ  شكرا   كال،

[01:01:55]  

هاليت البارونة  

 أنت علمي حد على لكنفقط.  أشرأرجوك  ،شيئا  تقول  أنإذا كنت تريد  إال الخلفي الصف إلى أرجعلن 

 ؟كذلك أليس هندرسون،سيد  ياهنا كمراقب 

 

 ]01:02:07مسموع:  غير] سمحتِ  لو ةهويالعدم الكشف عن ب متعلقشيء  يوجد هندرسون السيد [01:02:04]

 

[01:02:06]  

هاليت البارونة  

 

 اآلن؟ هذا إلى التطرقهل تريد  بالطبع، نعم،

[01:02:08]  

هندرسون السيد  

 

 أشرتِ  نكأ أعتقدالسرية المؤقتة ستستمر بالنسبة ألولئك الذين تقدموا بطلبات.  أنه هو ما قلتِ  أن أعتقد

 ... ثنينقدموا طلبات. فيما يتعلق بموكلّي اال أشخاص ةثالثهناك  أن

 

[01:02:20]  

هاليت البارونة  

 من هذا القبيل. طلبات ثالثةهناك 
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 '؟[، 'أستميحك عذرا  01:02:22 مسموع؛]غير  هندرسون السيد [01:02:22]

[01:02:22]  

هاليت البارونة  

 ...ا  واحد ا  طلب أن أعتقدو طلبات، ةثالث أعني ،أعني

[01:02:24]  

 هندرسون السيد

بشكل غير رسمي  أشرت   ..الموقفإن ... أنااالثنين.  موكليّ مما إذا كان هذا يشمل  متأكدا  لست  نعم،

 ..ن به.اي كانا يتمتعذالهوية ال كتمأن  ك،مساعد   أشار .ماهيطلب عدم الكشف عن هويتن في ايرغب انهمأ

وعند هذه النقطة  ،هذا سحبأنه ينبغي  يتقرر أن إلىالهوية  كتميستمر  سوفو اآلن،حتى  ساري

خاصة بالنسبة لموكلي الذي ليس هنا  الموقف،أن هذا هو  أكدتِ لو  ا  . سأكون ممتنلديهما ما سيقدمان لك

 ، "بعض المخاوف"؟[59 02 01والذي لديه ]غير مسموع[؛  اليوم،

 

[01:02:59]  

هاليت البارونة  

ال أرى أي سبب في الوقت الحالي للتمييز بين أي من األطراف التي تمثلها أنت أو  أقصد،من المؤكد. 

 جميع الجنود. علىسيتم تطبيق السرية المؤقتة  لذا،شركات المحاماة األخرى. 

[01:03:11]  

هندرسون السيد  

 سيدتي[ متنم أنا، ' 01:03:12 مسموع؛]غير 

[01:03:13]  

هاليت البارونة  

 ؟لويس آنسة نعم، الجداول، بخصوص. تمام. شكرا  

[01:03:20]  

 لويس جوليا

 براء،الخجدول زمني. األول يتعلق بتقديم تقارير الب ا  أن هناك ثالثة أمور مرتبطة حق أعتقدلك.  شكرا  

اعيد الثالث يتعلق بموو.والثاني يتعلق بإفادات الشهود. كانغسو  بالكفوردسنطبق على عمالء ي ذيوال

 لخبراء،اجميع األطراف. وفيما يتعلق بتقارير  علىوالتي تنطبق بطبيعة الحال  العلنية،جلسات االستماع 

 تحقيقاتبعد، سبعة أيام لطرح أسئلة إما من "  وفيما لتقديم التقارير. 2020ي كانون الثان 31نقترح 

يرد  كي ا  يوم 14 كذلك. 2020 شباط 7كون في سي هذاو أنفسهم، وكلينالوفيات في العراق" أو من الم

 .2020 شباط 21 حتى أي، الخبراء  

 

[01:04:07]  

هاليت البارونة  

ديك هل ل اليسار، على موجودة أنك بما ولكن، ،أوال   لك للتوجه آسفةتعليقات...  أي ويلسون، آنسة. تمام

الئمك ي. هل جدا   ترا قريبا  جلعيد الميالد في إن ةلدينا عطل المقترح؟تعليقات حول هذا الجدول الزمني  أي

 ؟الجدول الزمني هذا

[01:04:26]  

 ويلسون اآلنسة

حنا ، اقترالزمني الجدولأسبوعين، لدى تقديم  منذمرة،  آخرخبرائنا  إلىأنه عندما تحدثنا  أعتقدنعم. 

 أريد وكنت  كانون الثاني سيكون مناسبا   31أن  أعتقد الوقت، تمديد. اآلن بعد الثاني كانونمنتصف 

 فيصعوبات  أي أرىكانون الثاني. وال  31علىاآلن يمكننا االعتماد  لذا ،شباطأن أقترح بداية أصال  

 .أيضا  التواريخ الالحقة 

[01:04:45]  

هاليت البارونة  

 

 ؟أيضا  هذا يؤثر عليك  أن أعتقد هارينغتون،. والسيد جزيال   شكرا  . تمام

[01:04:53]  

هارينغتون السيد  

 [01:04:55]غير مسموع;  لـ مشكلةكانون الثاني لن تكون  31
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[01:04:56]  

هاليت البارونة  

 هل هذا صحيح؟ جيد،إذا  هذا 

[01:04:58]  

هارينغتون السيد  

  .جلأ

[01:04:58]  

هاليت البارونة  

 ...ههذا كل ،يوما  التي ستليها 14 والـ. والسبعة أيام بعد ذلك حسنا  

[01:05:01]  

هارينغتون السيد  

 .أجل

[01:05:02]  

هاليت البارونة  

 ؟شخص آخر أي هذا يؤثر على نأ أعتقد. ال جزيال   شكرا  .  حسنا   ...

[01:05:08]  

لويس جوليا  

  .كال

[01:05:09]  

هاليت البارونة  

 ؟توكيلالرسائل  صدرست متىإذا 

[01:05:12]  

 لويس جوليا

على الفور. ولكن سبعة أيام لكليهما  ستصدرلذلك يمكن أن نقول  ،جاهز بالكفوردس توكيلخطاب  ...إن

 السبعة.األيام هذه  خالل كانغس توكيلخطاب  علىيمكن االتفاق  هتوقع أن مع

[01:05:27]  

هاليت البارونة  

 ؟راض   كماكال

[01:05:29]  

ويلسون اآلنسة  

 لكِ  شكرا  . نعم

[01:05:30]  

هارينغتون السيد  

 

 .أجل

[01:05:31]  

هاليت البارونة  

 أنريد ألننا ال ن ،أفضلكلما كان ذلك أسرع كان  طبعا  . بخطاب التوكيل الخبراء تبليغأيام ل ة. سبعممتاز

الجدول الزمني لتقارير الخبراء.  من انتهينا إذا  . جيدكانون الثاني.  31الموعد النهائي المحدد في  يفوتهم

 التالية، الجدولة الزمنية؟  المسألة إلى لننتقل

[01:05:47]  

لويس جوليا  

نه يمكن أ اقتراح ثمة ،ABV" في بي إيه"فيما يتعلق بالعميل من  الشهود، إفاداتإلى تقديم  لننتقل. ا  حسن

 28يكون الموعد المحدد في  أننقترح  حال، أي وعلى. 2020كانون الثاني  31الشاهد بحلول  إفادةتقديم 

 بعد شهر من ،آسفة... أسبوع بعد يأتيالشهود الثالثة. هذا  إفاداتهو الموعد النهائي لجميع  2020شباط 

 28 هو النهائي الموعدولكن  ذلك،قبل  ABV دةإفا استالممع توقع  الخبراء،الموعد النهائي لتقارير 

 .2020 شباط

[01:06:25]  

هاليت البارونة  

هل  .األقل على بعض أقوال الشهود علىحصول ال هنااستغرقوقت الذي لل نظرا  ، جدا   يبدو هذا متفائال  

 هذا الجدول الزمني؟ موافقون علىالجميع 
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[01:06:36]  

ويلسون اآلنسة  

الشهر  أن مبدئيا  أنا أعلم . يا  أو الكاف وقتال هذاما إذا كان  ةمعرفحاليا  من الصعب  هاليت،بارونة 

 سأطلب كنت لذلكيطرحها التقرير.  أخرى قدقضايا  ىعل يعتمدقد  هذا فقط ألن مترددة أنا. سيبدو كافيا  

  عند تلقي التقرير. ة هذا األمرولكن ربما يمكن مراجع أسابيع، ثمانيةأو  ةربما ست

[01:07:04]  

هاليت البارونة  

دعونا  دعونا، دعونا، ،تون أو السيد هاشميغالسيد هارين يقوله قدمع مراعاة أي شيء  ..دعونا. ،حسنا  

د ن هذا قأسبب لالعتقاد ب ملديك ...مع الوقت صار إذا،للجميع في الوقت الحالي.  شباط 28 على عتمدن

إذا  نيسان، آذار،جلسات االستماع في أن تجري ألني أريد  شباط، 28 بتاريخ أود التمسكحاليا  يمدّد، 

التالي كلما أسرعنا كلما كان ذلك أفضل. هل بمن الحادث.  ةبعد سنوات عديد ،هذا كله يجري ألنه. أمكن

لجدول هذا ا فعالية على تّؤثرو قد تنشأأي أسباب  عن بإبالغناتتعهدون  ولكن ،شباط 28 تاريخ نعتمد على

يع أساب ةأربع سيكون أمامنا، اإليعازات اآلن موكلكم ، لذلك إذا أعطاكمأسابيع ةما زال لدينا أربع الزمني؟

 .اقتضى األمر إذا ةتدابير خاص أيلوضع 

[01:07:53]  

ويلسون اآلنسة  

 طبع.بالنعم 

[01:07:54]  

هاليت البارونة  

؟ تعليقات،هل لديك أي  هارينغتون،سيد  ..ما لم. ،جدا  . جيد تمام  هل أنت راض 

[01:08:00]  

هارينغتون السيد  

يكون من  قد التقرير،[ في 01:08:07 مسموع؛]غير  ىعل ويلسون واعتمادا   اآلنسةلدي نفس تعليق 

إني ف من عمالئنا توكيلأخذ تمكن من لكي نووقد يستغرق ذلك بعض الوقت.  ر،الضروري اتخاذ تدابي

نحن راضون ، لذلك للتحرك بسرعة ةهناك حاج أن ي أعلمأسابيع ولكن ثمانيةإلى  ةست أود أن أطلب

 شباط. 28 بتاريخ

 

[01:08:24]  

هاليت البارونة  

 تأخير،أن هناك أي سبب ألي ...  أن حالما تعلمون.. ..نفس التعهد إذا. ستقدمون ذلك،باإلضافة إلى 

 فريقي على اطالع؟ ونبقسوف ت  

[01:08:32]  

هارينغتون السيد  

 نعم. سنفعل،

[01:08:33]  

هاليت البارونة  

 هاشمي؟السيد  ذالك. وهل ه شكرا  

[01:08:36]  

 هاشمي السيد

 ، ' البارونة هاليت '[01:08:37 مسموع؛السيد هاشمي ]غير 

[01:08:38]  

هاليت البارونة  

 جدا   آسفة ،سيد هاشمي آسفة

[01:08:39]  

هاشمي السيد  

 مسموع؛]غير  للجميعموعد نهائي بخصوص   هاليت،بارونة  ،قلتِ ما  ما، ما،. لقد سمعت ا  عفو

 [01:08:52التوقع ]غير مسموع; وأ خذ العلم ب[ 01:08:51 مسموع؛شباط ]غير  28[ 01:08:48
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[01:08:53]  

هاليت البارونة  

ممكن. يبدو لي أنه من األفضل  ..إنتاجه في وقت مبكر بقدر ما هو. على معلى قدرتك مكل شكرا  و ،ا  حسن

 .وقتيفضل إرساله لنا بأسرع  حتما  ولكن  ،نفس الموعددى الجميع أن يكون ل

[01:09:03]  

هاشمي السيد  

كانون  31شباط والموعد النهائي اإلرشادي للمحامين في  28الموعد النهائي في  وفق. سنعمل ا  قطع

 الثاني.

[01:09:13]  

هاليت البارونة  

ل قد غطى ك السير جورج أن أعتقد .عليكهذه المسالة تنطبق  أن أعتقدال  هندرسونسيد . جزيال   شكرا  

 بالفعل؟ هذا

[01:09:21]  

 هندرسون السيد

 ...اآلن لغايةليس لدينا جدول زمني  لدينا،ليس  سيدتي، الك

[01:09:23]  

هاليت البارونة  

  .أجل

[01:09:24]  

هندرسون السيد  

ت لي  ... مؤخرا  أناإفادات الشهود. بخصوص  ... االثنين. هناك  موكليّ المتعلقة بإفادات الشهود ق ِدم 

.. .هناك بعض المعلومات األخرى التي أن أعتقد. عنهالمكتبك كتب أسو بعض اإلشكاليات حولها

 [.01:09:47 مسموع؛في هذا األمر ]غير  الذي قد يكون مطلوبا   اإلفادة مدىنقرر  أنقبل  نحتاجها

هاليت البارونة [01:09:50]  ؟ا  هل يبدو ذلك مناسب شباط، 28 ا  إذ 

[01:09:52]  

هندرسون السيد  

 شيء،اليا سيدتي. قد نكون قادرين على القيام بذلك في وقت مبكر بعض  هما كنت سأطلب هذا ..هذا ما.

 GLDسوف أتقاعد من  تدركين،أنك  أعتقدكما  ..كما هو. الحين،نا حتى ذلك ؤولكن إذا أمكنك إعطا

 بصددنه إ. يساري إلى مقعدين بعد علىالذي يجلس  مالت،جوليان سيحل محلي  الشهر المقبل. 

أ تيح له الوقت حتى ذلك ولكن إذا  ،"قراءة طريقه في؟[\، 11 10 01]غير مسموع؛  ...ىالحصول عل

 للغاية. ا  أنا متأكد أنه سيكون ممتن ،الحين

[01:10:16]  

هاليت البارونة  

. يتعهد جميع المحامين بإبالغ التحقيق إذا كانوا يتوقعون أي شباط 28ممتاز. في هذه الحالة سوف نقول 

اء الوف ىتتوقف عل التالية،المرحلة  من الواضح إذا  أن. تمام مشاكل في االلتزام بهذا الجدول الزمني. 

هو تاريخنا  شباط 28ولكن  ،تحولت األساسيات إذا تتحول بعض األمورقد  لذلك،بهذا الجدول الزمني. 

 المستهدف.

حيث  نيسان 8وآذار  16في الفترة ما بين  العلنية،نقترح يومين من جلسات االستماع  األساس،هذا  ىوعل ??? [01:10:42]

 رحوأقت ،الشهود إلفاداتالموعد النهائي  أو أكثر منأسبوعين  المصادف بعد االثنينيوم  آذار 16 يكون

 أيام. ةسبع قل،لن ضمن هذه المدة الزمنية وتقديم تواريخ لتجنبها 

[01:11:07]  

هاليت البارونة  

 حيث ، نيسان 8آذار إلى  16 من الزمنية المدةفي العراق سبب تحديد  الموجودون يعرف كي. فقط حسنا  

فيما  وال ،أهي عيد الفصح.  بالتحديدرسمية سنوية أخرى لدى اإلنجليز، و ةعطلنيسان يصادف بداية  8أن 

في  نتجنبها أنعن التواريخ التي علينا  نسألكم أن راضون مهل أنت ..هؤالء.ل يمكن هل بالعراق،يتعلق 

لكني  اليوم،التواريخ  أحدد لن. الفكرة هي أنني نيسان 8إلى  أذار 16من  بالذات، هذه الفترة الزمنيةإطار 

 .أطلب من الناس أن يعطوني تواريخ لتجنبها

[01:11:51]  

 العراق

 نيسان... 18آذار إلى  16[ 01:11:53 مسموع؛]غير 
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[01:11:54]  

هاليت البارونة  

 ... الثامننيسان 8، 8، 8

[01:11:59]  

 العراق

  سيكون مناسبا   نيسان من الثامن

[01:12:01]  

هاليت البارونة  

 ؟المدة الزمنيةتعليقات حول  أيشخص  أي لدى هل. جيدلكم.  شكرا  . حسنا  

[01:12:07]  

ويلسون اآلنسة  

 ؟الفترة هذهفيما يتعلق بالتوافر خالل  مسائل،ببساطة لدينا سبعة أيام لإلشارة إلى أي 

[01:12:12]  

هاليت البارونة  

لتي ا المدة الزمنيةعن  نراضي واتكون أن ةشريط ذلك،بعد  تنسقونسوف  سوف، نكمأالفكرة هي  ال،آوه 

 نعم؟ ،. نعم؟ سيد هارينغتونحددت ها

غتوننهاري السيد [01:12:19]  [01:12:21]غير مسموع; المدة الزمنية مع  ال مشكلة لدينا 

[01:12:22]  

هاليت البارونة  

 هاشمي؟ السيد

[01:12:22]  

هاشمي السيد  

 [36 12 01]غير مسموع؛ 

[01:12:23]  

هاليت البارونة  

 ولكن... القضية،هذه ل / نيسانآذارفي  متواجدا  لن تكون  أنك علمأ ؟سيد هندرسون

[01:12:30]  

هندرسون السيد  

 [36 12 01]غير مسموع؛ 

[01:12:31]  

هاليت البارونة  

   حسنا  

[01:12:31]  

هندرسون السيد  

غير مسموع; ] طلعني[ أنا متأكد من أن السيد مالت سوف ي  32 12 01مهما كان ]غير مسموع[ 

01:12:36] 

[01:12:35]  

هاليت البارونة  

  .حسنا  . ممتاز

[01:12:36]  

هندرسون السيد  

 [36 12 01]غير مسموع؛ 

[01:12:38]  

هاليت البارونة  

وعلى األطراف االتصال  ،نيسان 8إلى  آذار 16المقترحة من  بتحديد المدةسوف أقوم  سوف ..لذلك 

هل  .الزمنية هذه المدةليومين من جلسات االستماع العامة خالل  تجنبها،بفريقي بشأن أي تواريخ يجب 

 هناك أي شيء آخر فيما يتعلق بذلك؟ هل قلتم أي شيء آخر؟
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 .هاأيام لتحديد مواعيد تجنب ةسبع قلت   ??? [01:12:59]

[01:13:02]  

هاليت البارونة  

 شيء آخر أي. حسنا  . مأيا ةغضون سبع فيالتواصل مع فريقي  مناألطراف  يتمكن كيهذا...  إننعم. 

 يتعلق بالجداول؟ افيم

  .كال ??? [01:13:17]

[01:13:18]  

هاليت البارونة  

ى التحقيق حت أنقيل لي ولكن  قبل،لم أشارك في هذا التحقيق من  أناجلسات االستماع.  مدة اآلنال. ك

 تقدير؟هذا هو أفضل  أنون عتقدتاالستماع. هل  زمنأكثر من يومين من  يستغرقاآلن لم 

[01:13:34]  

ويلسون اآلنسة  

 [38 13 01غير مسموع ؛  اأن هذ أعتقد ،على ما حدث من قبل بناء  

[01:13:40]  

هاليت البارونة  

 يتعلق بفريقي. ممتاز. أي شيء آخر فيما سنا  ال توجد تعليقات أخرى. ح موافق. الجميع

 .كاّل  ??? [01:13:51]

[01:13:53]  

هاليت البارونة  

 طرحها؟ في ترغبون أخرى مسائل أي لألطراف؟ بالنسبةأي هواجس  كم؟قيقل ما هناك هل حسنا ،

[01:14:02]  

ويلسون اآلنسة  

 لكِ  شكرا  

 [01:14:03 مسموع؛]غير  ??? [01:14:03]

[01:14:04]  

هاليت البارونة  

 هذا الصباح. جلسةختتم أ أنقبل  هطرحفي  ونفي العراق ترغب كم؟قيقلشيء  أي

[01:14:12]  

 العراق

 منهم؟[ 01:14:23 مسموع؛الجنود و ]غير عط ى .. إفادات واحد فقط. هل سن  شيء ك لهنا

[01:14:24]  

هاليت البارونة  

 .سمع جيدا  لم أ آسفة،

[ 31 14 01 مسموع؛غير  ]والتي عادة ما تكون الجنود،بإفادات سيتم تزويدهم  أعتقد المقصود هل ??? [01:14:27]

 لهم.

[01:14:31]  

هاليت البارونة  

 نعم. توفيرها،المواد التي يتم  ىستر نعم،
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[01:14:36]  

 العراق

 .جزيال   شكرا  . ا  حسن

[01:14:40]  

هاليت البارونة  

ولضمان أننا سنواصل للحضور  شكرا  و لكم، جزيال   شكرا  ف كذلك،أي شيء آخر؟ وان لم يكن األمر 

 .شكرا  . القضائيةهذه اإلجراءات العمل في 


