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 الحلبوسيييييييييياالوالسييييييييييعم الاقو م يييييييييياالمبحجيييييييييي  ال  يييييييييي الال ييييييييييوا الال  ا ميييييييييي ال يييييييييياالووا  يييييييييي ال حيييييييييي م  ال

 (و  ل الاألنب ءالال  ا م (..)6.)صاإل ه ب

  الل ييييييي اةالاقخيييييييباالاسييييييي  ب ليالن  بييييييي الالوحييييييي وم الوا حييييييي  الالح يييييييو مم ال..الال اولييييييياالم  ييييييي ال لييييييي ال ييييييي و 

بأخب ميييييييييييي  الوسييييييييييييلونالو نيييييييييييي الالوح ويييييييييييي ةالوال حيييييييييييي نالنحييييييييييييوالو   يييييييييييي ةالاق هيييييييييييي بمم الو  يييييييييييي  ال

 (..)وو عالو لسالالنواب(6.)صالوخ  ا 

 الق  صييييييي  م ال اولييييييياالوالسيييييييعم الال وسييييييياالم  ييييييي ا ال لييييييي ال وسيييييييمعالال  ييييييي و ال ييييييياالالو ييييييي ق الاألونمييييييي الوا

 (..)وو عالو لسالالنواب(7.)ص والسم سم البم الالبل م 

 بميييييي الوو يييييي ال  .شيييييي خيوا ال بيييييي نالفالالح يييييو مم ال يييييياالال يييييي ا الل يييييي ال و الالن ئيييييبال ئييييييمسالو لييييييسالالنييييييواب

 (..)وو عالو لسالالنوابال(7.)ص اال  سمخالال  نو الو ح مقالال  ال 

 "السيييييييييييييييم  ةشالم شييييييييييييييياالح م ييييييييييييييي ال  شيييييييييييييييم الالحلبوسييييييييييييييياالل ئ سييييييييييييييي الال و و مييييييييييييييي الومو ييييييييييييييييال

 (شعقالنمو (..)8.)ص س ل 

 بيييييييي  قالويييييييي السييييييييب  الاإلطيييييييي  الال نسييييييييم االم حييييييييبالب يييييييي ا الح ويييييييي  ال م يييييييي الالن ئييييييييبال ليييييييياالال ويييييييي لاال

 (سوو م النمو (..)ال8.)صال ئ س 

 ال! مو  اطاوشيييييييي   الال بييييييييو قال  ابال ليييييييي الاسيييييييي ب   ال مبيييييييي  قفالال ئ سيييييييي اللليييييييي مو  اطاال والللييييييييالن ئييييييييبال

 (ن س(..)و  ل ال9.)ص

 ن ئييييييييبالوحويييييييي الحسيييييييي فال ع  يييييييياالالصيييييييي  الوييييييييعالوبيييييييي   ةالاإلطيييييييي  السمسيييييييي  ال يييييييياال شيييييييي ماالالح وويييييييي الال

 (الو لوو الالو  ل (..)10.)صال   و 

  (الع ا النمو (..)11.)صسنوا ال٣ال الالوال  و الق  اءاال  ةال جبم  ال  ماطلبالنم باالب 

 ن ئبيييييييييييي ال   ميييييييييييي الب يييييييييييي الاب يييييييييييي  ال مبيييييييييييي  قال يييييييييييي الال ئ سيييييييييييي فالالح بيييييييييييي  الالح  ويييييييييييي  السم سييييييييييييواال

 (الوسل (..)11.)صالو سس  

 محيييييييييييييي  النم بميييييييييييييي الب أ ميييييييييييييياالحسيييييييييييييي ال  ييييييييييييييم ال مبيييييييييييييي  قالاليييييييييييييي الوو يييييييييييييي الاخيييييييييييييي الل يييييييييييييي اال   

 (الو لوو (..)12.)صالسبب

 ال لييييييي الاسييييييي ب   ال مبييييييي  قفالهييييييي االوصيييييييم   ال  االخ  ييييييي الالوحييييييي   ال يييييييسييييييي وةال بييييييي الالواحييييييي ال  ليييييييقال 

 ( ن س(..)و  ل ال12.)صسمط    
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  الصب ح(13.)صص ل الم  قالبو  ةالبط م نالال نمس الالش  م الال  مو(..) 

 بالب لييييييييييي    الالوييييييييييي ناال ن ييييييييييي الطعلييييييييييي الوييييييييييي الح ميييييييييييقال ييييييييييياالون ط ييييييييييي الال ييييييييييي مواالمسييييييييييي  باالون سيييييييييييب 

 (و  ل الاألنب ءالال  ا م (..)13.)صالش ب

 يييييييياالال ييييييي مواالل  ئلييييييي ال حوييييييي ال ا يييييييافالان ييييييي  ا الاليييييييين  الال احييييييياال   ييييييي ال سييييييي الال ييييييي ا ال ييييييياالالوح  

 (الع ا النمو (..)14.)صال ولم 

 الوح ويييييييييييي الاق ح  ميييييييييييي ال  يييييييييييي  الاسيييييييييييي و ا ال ئييييييييييييمسالال و و ميييييييييييي البو  وييييييييييييياللحييييييييييييم الان خيييييييييييي بال

 (..)  ل الالع  ئم (14.)ص  م 

  و  لييييييي ال(..)15.)ص مبييييييي  قفالنح ييييييي  ال ييييييي ا الال  ييييييي ءالبمب ييييييي  قالوييييييي الال  شيييييييم الل ئ سييييييي الال و و مييييييي

 (األنب ءالال  ا م 

 ’لييييييييي ال(..)و  15.)صم لنييييييييي  الاسييييييييي الو شيييييييييح و اللونصيييييييييبال ئ سييييييييي الال و و مييييييييي ’الاو ييييييييي ا ’وال’الال ميييييييييا

 ( ن س 

 (لو لوو (..)ا16ص.)ح بالب   انافالل الن   ال قالاس ال  م الب قال  ال مب  ق 

 (شعقالنمو (..)16.)ص" بوقالمح  الو ال ش ماالح وو ال  ا م الشقحواالل  الوق وة 

 ائييييييي باالالنصيييييييي الم شييييييياال بيييييييي الش  لييييييي شال يييييييي الو يييييييواالال ييييييييو الالسم سيييييييم ال نيييييييي الوبييييييي   ةالاإلطيييييييي  ال

 (..)  ل الالع  ئم (17.)صال نسم ا

 و  لييييييي الاألنبيييييييي ءال(..)17.)ص  مالب بييييييييااللوخ لع ييييييييال وييييييي ابالوا ب  يييييييييالالوممعمييييييي الن اهييييييي فالاسييييييي   ا الوحييييييي

 (ال  ا م 
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 ن ئيييييييييبال  ئييييييييي الال ولمييييييييي  الالوشييييييييي    الو   ييييييييي االمبحجييييييييي  الاقسييييييييي   ا ا الالخ صييييييييي الب    ييييييييي حالول يييييييييبال

 (و  ل الاقنب ءالال  ا م (..)18.)صال و اء

 ( السوو م النمو(..)18ص.)اال  ا االم صاالو  ابالشو و بشالل ا شال اال   ونطم ا الح ب 

  (الو لوو (..)19.)صال بضال ل ال  ه باالو بطال بوا الن سع الشو لاالبغ ا 

  ال اخلم ال ع االخ و {sms}  (الع ا النمو (..)19.)صبشأ الالبط   الالوطنم 

 

 

 ((..)السوو م النمو20.)صال ا  م الم ل ال طب الالنش طالاقئ و نا  

 (شعقالنمو (..)20.)ص%النسب الوس هو الال ط  الالصن  اال االال  ا 3آخ الاحص ء..ال 

   (نمو الالع ا (..)21.)صالوجن ال س حصاالووا   الالنعطال ل ال ووماالوش  معال االالوح  م 

 و  لييييييي ال(..21.)صال!ولمييييييي  ال وق السييييييينوم بالال20خبمييييييي الم حييييييي اال ييييييي ال ب ييييييي ال مييييييي الالحيييييييبالب ق  صييييييي  فال(

  (ن س
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 لعلسييييييييييييييطمنم فال نييييييييييييييو ال سيييييييييييييي ائملمو الم  لييييييييييييييو ال لسييييييييييييييطمنم ال يييييييييييييياالال ييييييييييييييع الو ا ةالالصييييييييييييييح الا

 ( وم   (..)22.)صالغ بم 

 و  لييييييي ال(..)22ص.) ئيييييييمسالو ليييييييسالالسيييييييم  ةالالسيييييييو اناالمل  ييييييياالبييييييي ئمسالوعو يييييييم الاق حييييييي  الاأل  م يييييييا

 (اقنب ءالالس و م 

 الحسيييييي بالآقاالال ونسييييييمم الم ميييييي ه و الاح    يييييي ال ليييييي ال وسييييييمعالاليييييي ئمسال ييييييمسالسيييييي م  الصييييييبحم  يال ليييييي 

 (24  انسال(..)23ص.)ال   ء

 

 

 

 

 ال يييييياال وسييييييم الو و  انميييييي فال مميييييياال سيييييي  الق  ويييييي  الوييييييعالووسيييييي والو   يييييي ءالونمويييييي الاألويييييي الوال  يييييي و 

 (BBC(..)25.)صس   ال48 و وب ال االغ و ال

 ويييييييييعالالفالو شيييييييييح الالموييييييييم ال ييييييييي لم قالبم يييييييي مسال   ييييييييي ال وا2022اقن خ بيييييييي  الال ئ سيييييييييم الالع نسييييييييم ال  

 (24(..)  انس26ص.)ان خ باال بم الل  ال االب  مس
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 الحلبوساالوالسعم الاقو م االمبحج  ال   الال وا الال  ا م ال االووا   ال ح م  الاإل ه ب

ول ،الويييييي جموال ييييييالبحيييييياال ئييييييمسالو لييييييسالالنييييييوابالوحويييييي الالحلبوسيييييياالوالسييييييعم الاألوم  يييييياال/و  ليييييي الاألنبيييييي ءالال  ا ميييييي 

 ا   ال ح م  الاإل ه ب.المو الاألح ،ال   الال وا الال  ا م ال االوو

سيييييي  با،الاو يييييي االو  ييييييبالالحلبوسيييييياال يييييياالبميييييي  ال ل  يييييييال)وا (،ال  الش ئييييييمسالو لييييييسالالنييييييوابالوحويييييي الالحلبوسيييييياال

بال نيييييييالش يييييي  الخييييييباالالل يييييي ءال  يييييي  الحيييييياالال ببالمييييييو ،الالسييييييعم الاألوم  يييييياالليييييي  الال يييييي ا الويييييي جموال ييييييول ش،الوبمنيييييي 

أ ميييييي ال ليييييي الا،الوال  صيييييي  قالواألونييييييالجن ئميييييي البييييييم الالبليييييي م الوسييييييباال   ميييييي الاسيييييي و ا الال  يييييي و ال يييييياالالو يييييي لم الاق 

ال ا م اش. هوم ال   الال وا الال  ا م ال االووا   ال ح م  الاإل ه بالو قالو بنم  الالحوا الاقس 

 ال يييييي،ال  ييييييببالو  يييييي االالبميييييي  ال  الشالل يييييي ءالبحيييييياال م يييييي ال طييييييو ا الاألو يييييي  الالسم سييييييم ال يييييياالال يييييي ا الوالونط يييييي 

ال   الو الالووا معال ا الاقه و  الالوش  نش.

 القل  اا و ةالالوح وم الوا ح  الالح و مم ال..الال اولاالم   ال ل ال الخباالاس  ب ليالن  ب 

 ا لوخ  بأخب م  الوسلونالو ن الالوح و ةالوال ح نالنحوالو    ةالاق ه بمم الو    الا

 ليييييي ال هوميييييي الالالن ئييييييبالاألواالليييييي ئمسالو لييييييسالالنييييييواب”الحيييييي   الال اوليييييياال”الا يييييي الالسييييييم الالوو ييييييعالو لييييييسالالنييييييواب/

ل يييييياالا ا م م ال ييييييو مم ال يييييي ءابالويييييي الونموويييييي الال وليييييي ال يييييياال سيييييي الاقسيييييي ا ال  ييييييو الن  بيييييي الالوحيييييي وم الوا حيييييي  الالح

الييييييي ،ال ميييييييقالال  م ب  ييييييي الو ليييييييسالالنيييييييوابال ييييييياالهييييييي ةالالييييييي و ةالالح لمييييييي ،الوالالو  ل ييييييي البوح  وييييييي الاق هييييييي بمم الو ح

 ييييييياالال2022شيييييييب طالال13ونصييييييي ةالالومليييييييووم الو شييييييياالالعسييييييي  ال،ال ييييييي ءال لييييييينالخيييييييباالاسييييييي  ب ليالالميييييييو الاألحييييييي ال

ئييييييمسالا حيييييي  ال ”الوحويييييي الن ويييييي  ال”الن مييييييبالالوحيييييي وم ،الوالسييييييم ال”القال ييييييم ءالالسيييييي  ”الل يييييي ءم الونعصييييييلم الالسييييييم ال

أخب مييييي  الو نييييي البوشييييي  الال اولييييياال ليييي ال ييييي و ةالاقل ييييي ا ال. الح ييييو مم الال ييييي ا مم الو ييييي  الوييييي الا  يييي ءالاإل حييييي  

 الو الل يييييييح مالوح وييييييي ةالو غلميييييييبالال  نيييييييبالاقنسييييييي ناالواألخب ييييييياال لييييييي الال وانيييييييبالالو  مييييييي الو  ييييييي م ال ييييييياالال ييييييي

عالوييييييال نسييييييمقالووليييييي ال يييييياالالوحيييييي   ال،الواليييييي  وةالاليييييي ال شيييييي ماال يييييي  الو  ب يييييي الاق هيييييي ب،الواس حصيييييي االح ييييييو   الال  

ه الويييييي الاا،الوغميييييي ال  يييييي  الالو نميييييي اللو   يييييي ةالاق هيييييي بمم الال  ليييييي ،الو  يييييي  الالوخيييييي  ا الواليييييي  ،الوغسييييييماالاقوييييييو

اوليييييياالاليييييي الونيييييوةالال . الو  ويييييم الب  يييييي م الخطييييي ةال،الوال  ا ييييييعال يييييين  ال ييييياال طيييييي  الال يييييي نو الووصيييييلح الال وليييييي 

  يييييي و الانم الب لواق حيييييي  ا ال ا الالصييييييل ال يييييياالان يييييي  الو   حيييييي  الووشيييييي  معالال ييييييوالاهوميييييي ال نشييييييمطال و الالن  بيييييي  

 ال يييييياال،الو و هيييييالويييييعال   ييييي الالل يييييي  الالنم بمييييي الالو وييييييعال سيييييوم   الب يييييي ال  ييييي ةال صيييييم ة،الو ع ميييييياالح يييييو ه الاليييييي ائ 

ويييييييي الال م الال يييييييياالع  لميييييييي  الالو  و ميييييييي الالح ووميييييييي ال ا الالشييييييييأ ال،الو  يييييييي م الالو   حيييييييي  الالب ويييييييي البشييييييييأ الال  يييييييي

 .ال الواقو الالو  و االواس    ةالالح و شأن  ال ح مقالال  
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ال

ال

ال

 ال  ص  مواقالال اولاالوالسعم الال وساالم   ا ال ل ال وسمعالال   و ال االالو  ق الاألونم 

  والسم سم البم الالبل م 

 واللحييييييياالال اوليييييياالمنييييييي  شالاو يييييي  الالطلبييييييي الوال  لميييييي الال  ا مييييييي ال يييييياالووسييييييي والوميييييي الوو ييييييعالو لييييييسالالنيييييييواب/

 الوش  االال اال وا    

شييييييييب طالال13الالن ئييييييييبالاألواالليييييييي ئمسالو لييييييييسالالنييييييييوابال،الالمييييييييو الاألحيييييييي ”الحيييييييي   الال اوليييييييياال”السييييييييم السيييييييي  باالالا 

الو  يييييييقالالوالو ييييييي ”الاملبييييييي وسال و  اشيييييييما“سييييييعم ال و و مييييييي ال وسيييييييم الاق ح  مييييييي ال ييييييياالال يييييي ا الالسيييييييم الال2022

اال ييييييعالال وسييييييلييييييي،اللبحيييييياالآخيييييي الالوسيييييي   ا الالسم سييييييم ال ليييييي الالسيييييي ح م الالوحلميييييي الوال ولميييييي ال،الو طييييييو ا الالو

م  اللبليييييي م ال ليييييي ال   يييييي الالوسيييييي و يييييي الال اوليييييياال ليييييي ال يييييي و ةال وسييييييمعالال ب يييييي  الالجن ئميييييي البييييييم الاو .اقو  انيييييياال–

الشيييييي بم اللبليييييي م الوا،الو يييييياالو يييييي و   الاألونميييييي ال،الواق  صيييييي  م ،الوالسم سييييييم ،الوالج   ميييييي ،الوبويييييي المح ييييييقالوصيييييي ل ال

ال”ن ال ييييي اءا الويييييياالصييييي م م ،ال موييييي النييييي  شالاحييييييوااالالطلبييييي الوال  لمييييي الال  ا ميييييي ال ييييياال وسيييييم الواليييييي  وةالل سييييي ماال

 . ل  الوال واال ل الحاالالوش  االال اال  ال وا    ”الالعم اال

 ئمسالللسييييييييم الال اوليييييييياال سيييييييينويالونصييييييييبالالن ئييييييييبالاألواالليييييييي”الاملبيييييييي وسال و  اشييييييييما“بيييييييي و ةالبيييييييي  نالالسييييييييم ال

ل حييييي م  القالاو ال وميييييعالو ليييييسالالنيييييواب،الوبييييي مب الاسييييي   ا البيييييب ةالل   مييييي الال ب ييييي الويييييعالال ييييي ا الوال وييييياالو بييييي الل  ييييي 

 .لص م م لش بم الا  عالال   و البم الالبل م البو الملمقالب أ مخالووص ل الاسمو الاق  ص  م الواألونم ،الو

 الم الوو و ال بن ئبال ئمسالو لسالالنوابال .ش خيوا ال ب نالفالالح و مم ال االال  ا الل  ال 

  اال  سمخالال  نو الو ح مقالال  ال 

 يييييياالحويييييي ال سيييييي  باالن ئييييييبال ئييييييمسالو لييييييسالالنييييييوابالال  ا يييييياال .شيييييي خيوا ال بيييييي نال الوو ييييييعالو لييييييسالالنييييييوابال/

وحوييييييي الن وييييييي  ال ئيييييييمسال  حييييييي  الالح يييييييو مم الال ييييييي ا مم ال .ال2022/2/13و  بييييييييالال سيييييييواالببغييييييي ا الالميييييييو الاألحييييييي ال

 يييييي ءال اميييييي الاللاليييييي او قالوو يييييي ابالويييييي الاإل حيييييي  ال يييييي الن ئييييييبال ئييييييمسالاإل حيييييي  الو   يييييي ءالالو  ييييييبالال نعميييييي ق،ال يييييياالب

الو يييييي  الال اء يييييياال ال يييييي وواالال  يييييي ناالوال ب م يييييي  اللسييييييم   يالب سيييييينويالو يييييي  ال وليييييييالو ونييييييم الليييييييالال و مييييييقالوالسيييييي ا 

سيييييي الم الالو سالوو ليييييي الل ئ سيييييي الالو لييييييس،ال مويييييي ال يييييي  البحيييييياالالسييييييباالال عمليييييي الل   ميييييي الال  يييييي و الوال نسييييييمقالبيييييي

نو ال حييييييي  الو ييييييي ال شييييييي م م الوالن  بييييييي  الواإل حييييييي  ا ،ال  يييييييببال ييييييي الون  شييييييي الو  ييييييي حال ييييييي نو ال  ييييييي ماال ييييييي نو الاإل

ا الل يييييي الال يييييي الح ييييييو مم ال يييييياال”ن ئييييييبال ئييييييمسالالو لييييييسال شيييييي  ال ييييياالح مجيييييييال ليييييي ال  .حو مييييي الالووميييييياالالح ييييييو ا

ةالمحيييييي صال و ال بميييييي الوو يييييي ال يييييياال  سييييييمخالال يييييي نو الو ح مييييييقالال  اليييييي ،الوو لييييييسالالنييييييوابال يييييياال و  يييييييالال  ميييييي 

نم ال الللوييييييواط ليييييي ال سيييييي و ا ال  ويييييييالووسيييييي ن  يالللح ييييييو مم الوالوحيييييي وم اللوو  سيييييي ال  ويييييي ل  الو  يييييي م الالخيييييي و 

 .”لنماالح و   
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 يال س ل السم  ةشالم شاالح م  ال  شم الالحلبوساالل ئ س الال و و م الومو "

الاألحيييييي ،الويييييي ال ن  ل يييييييالووا ييييييعال واصيييييياالنعيييييي ال حيييييي لاالالسييييييم  ة،الب   ويييييي الخوييييييمسالالخن يييييي ،المييييييو الشييييييعقالنمييييييو /

و  نيييييي ال.و و ميييييي  ئييييييمسالال الونصييييييبلالئييييييمسالو لييييييسالالنييييييوابالوحويييييي الالحلبوسييييييا الا  ويييييي  ا،الحييييييواال  شييييييم 

 الالحلبوسيييييياالب ئ سيييييي الال و و ميييييي ،السييييييم ناال  الشيييييي خواالووا ييييييعال واصيييييياالا  ويييييي  ا،ال يييييي ال شيييييي   ال ليييييي ال  ال ييييييو 

بالال ب   .و لسالالنوابالال  ا الالن،الم و ال ئمس 

،الصييييييح الل يييييي الو يييييي االال ميييييي  قال يييييياالال حيييييي لا،ال  يييييي الال اشيييييي ،اللو  ليييييي الشييييييعقالنمييييييو ،ال  الش يييييياالهيييييي ةالشيييييي ئ   ،الق

والويييييييييييي ا الون يييييييييييي ال    يييييييييييي الو شيييييييييييي م الاقئيييييييييييي باالالجبجيييييييييييياالوييييييييييييعالال ييييييييييييو  ال)الحيييييييييييي بالاليييييييييييي مو  اطاال

(فالشنحييييييي الوح  مييييييي الاألنبييييييي  الو  ييييييي االال اشييييييي ،الوهيييييييوال)ن ئيييييييبال ييييييياالالب لوييييييي  الال  ا ييييييياال ييييييي ."(ال و  سييييييي  نا

 يييييي   الالالحيييييي ،و يييييياالو يييييي السيييييي بقالالمييييييو الاق."ول  وييييييو الب ح لعنيييييي الوييييييعالالسييييييم الالصيييييي  الواأل الوسيييييي و البيييييي   انا

ئييييييييمسالالوح ويييييييي الاق ح  ميييييييي الال لميييييييي ال يييييييياالال يييييييي ا ،الاسيييييييي ب   الهوشييييييييم  ال مبيييييييي  قال يييييييي الال  شيييييييي اللونصييييييييبال 

ح ييييي الب ييييي  الو ،الشالو ييييي ءال ييييياالنيييييصال ييييي ا الالوح وييييي البحسيييييبالوجم ييييي الاطل ييييي ال لم ييييي الو  لييييي الشيييييعقالنمييييي.ال و و مييييي 

 ئيييييمسالالصيييييح ال ييييي ا الو ليييييسالالنيييييوابالب لووا  ييييي ال لييييي ال بيييييواال  شيييييم الهشيييييم  الوحويييييو الوحوييييي ال مبييييي  قاللونصيييييب

 لع ييييييييال ح ييييييي  ال،الو لغ ئييييييييالو ييييييي  ال بيييييييواال  شيييييييمحيالوسييييييي  بباللوخ2022/الال1/الال31ال و و مييييييي الالو خييييييي الب ييييييي  مخال

ا ال ال ييييييي  ييييييياالالو  بيييييييا،ال ليييييييقال مبييييييي  قال لييييييي."2005(الوييييييي ال سييييييي و ال و و مييييييي الال ييييييي ا الل ييييييي  ال68الوييييييي  ةال)

باللل يييييي ا الومو ليييييينالخبيييييي ةالو يييييي   بال وميييييي    ل نيييييي الهيييييي    ال الالوح ويييييي الاق ح  ميييييي البيييييي ل واالشهيييييي القالم ميييييي و ال ئمسيييييي 

 سيييييييي  نا،الل ييييييي  الوصييييييييول  ال ليييييييي ال بيييييييي الالب لويييييييي  ،الو يييييييي  ابال أ مييييييي ةال نيييييييييالو شيييييييي الالحيييييييي بالاليييييييي مو  اطاالال و 

 .شالوحم شالللونصب،الول الم   ال قالو ش الآخ ال و ا ي

الس   الال ئ ل نسم االم حبالب  ا الح و  ال مب  قالو السباإلط  الا  الال لاالال و لاالالن ئب

 لييييييقالالن ئييييييبال يييييي ال  ليييييي الالصيييييي   و الالنم بميييييي الالون ييييييوم ال حيييييي الاإلطيييييي  الال نسييييييم اال ليييييياالال/سييييييوو م النمييييييو ال

ال ويييييي لا،الالمييييييو الاألحيييييي ،ال ليييييي ال يييييي ا الالوح ويييييي الاق ح  ميييييي الب سيييييي ب   الهوشييييييم  ال مبيييييي  قال يييييي السييييييب  ال ئ سيييييي ال

و شيييييي ال ئ سيييييي ال هوشييييييم  ال مبيييييي  ق مب النبيييييي  نالل يييييي الاسيييييي ب   و يييييي االال ويييييي لاال يييييياالبميييييي  ال،الش سييييييو.ال و و ميييييي 

الوح وييييييي الالال و و مييييييي ش،الو   ييييييي الش ييييييي الب يييييييو النال  ييييييي ل ال سيييييييبالالييييييي  وةالال  ييييييي ئم اللصييييييي لحن الحمييييييياال ييييييي   

و  يييييييي اال  الشهيييييييي االال يييييييي ا المجبيييييييي ال سيييييييي  ال مبيييييييي  قالوبيييييييي لنال يييييييي ال."هوشييييييييم  ال مبيييييييي  ق اق ح  ميييييييي ال  ال  ييييييييوة

الييييييي مو  اطاالالحييييييي بال و ييييييي   الالوح وييييييي الاق ح  مييييييي ،الونيييييييعالو شييييييي ."اسييييييي ب   ةال و شييييييي الل ئ سييييييي الال و و مييييييي 

و  يييييي الا ييييييب الال  يييييي ءال يييييياالبميييييي  الو   ييييييبال.ويييييي الال  شيييييي الل ئ سيييييي الال و و ميييييي  هوشييييييم  ال مبيييييي  ق ال   سيييييي  نا

هوشيييييييييم  ال   ييييييييي  البييييييييي لح  الب ييييييييي  ال  شيييييييييم  الوح وييييييييي الاق ح  مييييييييي الال لمييييييييي " و  الللسيييييييييوو م النميييييييييو ،ال  

 ."لونصبال ئ س الال و و م   مب  ق

ال

ال

https://www.alsumaria.tv/Entity/133309/%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%B1%20%D8%B2%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/133309/%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%B1%20%D8%B2%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/133309/%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%B1%20%D8%B2%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/133309/%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%B1%20%D8%B2%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/133505/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/133505/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/133505/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/133309/%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%B1%20%D8%B2%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/133309/%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%B1%20%D8%B2%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/3812751506/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/3812751506/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/133309/%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%B1%20%D8%B2%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/133309/%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%B1%20%D8%B2%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/133309/%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%B1%20%D8%B2%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A/ar/
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 !  اطالل موالوش   الال بو قال  ابال ل الاس ب   ال مب  قفالال ئ س اللل مو  اطاال والن ئبال

و مييييييي ال ييييييي االالن ئيييييييبال ييييييي ال حييييييي لاالشالسيييييييم  ةشالوشييييييي   الال بيييييييو ق،ال  الونصيييييييبال ئ سييييييي الال و ال/نييييييي سالو  لييييييي 

   .سم و اللل مو  اطاالوعال االو ال   اللو شحيالالوس ب  الهوشم  ال مب  ق

  ب يييييييالوو  يييييي الال بييييييو قالخييييييباالاس  يييييي   يال يييييياالب نيييييي و،الشل بيييييي الال  اسيييييياشالوييييييعالال وميييييياالشسييييييماال ليييييياش،ال  

باللوييييييي ال  يييييي   ال و وييييييي(،ال  الش يييييي ا الالوح2022شييييييب طالال13شنيييييي سش،ال) ويييييي الو ييييييي ئعش،الال وييييييي الاق ح  ميييييي ال يييييي ءالو  يييييي 

بالب ل واالشل الاس غ بالال  ا ،الو خب  الالش   ءالانيالسم و اله  ا    ."وبمن 

 يال  المسيييييي   و  يييييي االال بييييييو قال  الشال ييييييوالال يييييي  ال بيييييي  الاسيييييي  وابال مبيييييي  قال نيييييي و ال يييييي  الو ميييييي ابالللو لميييييي ال يييييي

ب،الوال  االال ئمسالهوالالح بالال مو  اطاالولمس الال      ."ب  ق م الال االاس و بال م  ال مشخصم 

  ناالاالال   سييييييو يييييي بعالال بييييييو قال  الش ئييييييمسالال و و ميييييي الال يييييي   الهييييييوالاليييييي قالمسييييييوم يال  ييييييم الالحيييييي بالاليييييي مو  اط

   "وس و الب   انا

 ئييييييمسالالو و يييييي ال  الشال حيييييي لاالالجبجيييييياالم و ييييييعالبأغلبميييييي الو محيييييي السيييييي  و  الو يييييين  ال يييييياالال صييييييوم اللونصييييييب

ميالوس و الب   انا    ."ال و و م اللو ش المسو 

   ."وش  ال  ئببال  الشونصبال ئمسالال و و م السم و ال و اللل مو  اطاال واللل مو  اطا

 لييييي الح ييييي الو ييييي بعالال بيييييو قالشقالمو ييييي الونصيييييبالوحييييي  اللحييييي بالو يييييم الطملييييي الالو ييييي ،الغمييييي الوو يييييو ةالهييييي ةالالو  

   ."( اال) ول ال   وش

ئييييييمسال  شييييييم ال الو  يييييي ال  الشن يييييي ئ،الاقن خ بيييييي  ال شييييييم الاليييييي الا الاليييييي مو  اطاالبأصييييييوا يالوو   يييييي ةالليييييييالالحييييييقال ييييييا

بييييييي الال و و مييييييي ،الوهنييييييي نالوييييييي الم مييييييي الاغ صييييييي بالونصيييييييبال ئ سييييييي الال و و مييييييي الوقالمسييييييي  الللحصيييييييواال لمييييييييال 

   ."الوو  س  الال مو  اطم 

 اللييييي الاسييييي ب   وييييي ال ل ييييي ال ئمسييييي ال  لييييي الال مييييياالال  مييييي ال ييييياالو ليييييسالالنيييييوابالسييييي وةال بييييي الالواحييييي ،الاقحييييي ،ال   

   .و ش الالح بالال مو  اطاالل ئ س الال و و م الهوشم  ال مب  ق

 يييييييو ال (،الانييييييييالش نييييييي و القال2022شيييييييب طالال13و  ييييييي  ال بييييييي الالواحييييييي ال ييييييياال  ومنييييييي ،الاطليييييييعال لم ييييييي الشنييييييي سشال)

     ."الوح   ال ح السمط    اله  االم و الوصم   

 سييييييي  ه الالوا ييييييي   الا الشالحييييييي بم الالحييييييي  وم ال ييييييياالاق ليييييييم السمسيييييييواال ييييييياالالو سسييييييي  الل ييييييي االقالنييييييي  الوح سيييييييب 

     ."لخطوةالاقول اللبصبحاب   الال   ءال االاق لم ال  الم الالح بالوسمط  يالهوالا
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  مييييييي الوييييييي الاق حوا  بييييييي الالو شييييييي الالوسييييييي ب  الل ئ سييييييي الال و و مييييييي الهوشيييييييم  ال مبييييييي  ق،الاألحييييييي ،ال  ال ييييييي ا الالوح 

بال    ."   الشم لو 

ميييييي  ا الخ(،ال نيييييييالشقال يييييي ااالهنيييييي نال2022شييييييب طالال13و يييييي اال مبيييييي  قالخييييييباالويييييي  و الصييييييحعا،ال  ب يييييييالشنيييييي سشال)

 ا ميييييي ال  يييييي ءالال و ا الال اهنيييييي ش،الو  يييييي ابال  الش يييييي ا ا الالوسييييييم  ال  يييييي الا  ويييييي  المييييييو الغيييييي اللون  شيييييي الهيييييي ةالال طيييييي

         ."وح  و 

 ييييي الالييييي الالييييي ش،الق و  ييييي اال  الشالميييييو الم ييييي المووييييي الح منييييي اللل ييييي ا الالييييي قال  هييييي ن الوييييي الا ليييييياللم يييييو ال ولييييي الال    

         ."شانن ال ع  ئن الب  ا الالوح و الاق ح  م الو الح ن الب ل  شم الل ئ س الال و و م 

االاليييييي الا ال ا الال  يييييي ءالوويييييي الح يييييياال وييييييواط الال  ا يييييياالا ييييييواالا الهنيييييي نالملويييييي ش،الوشييييييم و يييييي بع،الشنح يييييي  ال يييييي  

لمييييي ال ييييي الال والشال يييييوانم الوالشييييي وطالالوطلوبييييي الل ئ سييييي الال و و مييييي ال  نييييي النصيييييبالا مننييييي الونحييييي اللسييييين الغ بييييي ء

         ."السم سم 

ال  سييييييوم الوييييييال ويييييي ال  يييييي ،الش نيييييي ال  شييييييمحن الاليييييي ال ئ سيييييي الال و و ميييييي الاسيييييي و من ال   يييييي الالشيييييي وطالوليييييي من ال  ييييييب  

الباالويييييين  جييييييال مئيييييي  الال يييييياالوا  يييييي ال ليييييي ال  شييييييمحن ش،الوو ييييييح الا الشالنييييييوابالالو يييييي وم الللط ييييييو الهيييييي الا ب يييييي ال

         ."خصو الو الاق ح  الالوطنا

حسييييي الو ييييياالاخيييييبصالولعييييي ال مبييييي  ق،الشاننييييي الاغل نييييي ال وميييييعالاق   وييييي  اللييييي من الخ وييييي ال بمييييي ةالللبلييييي الوخييييي ون ةالب  

         ."سمسالوو الح اال وواط الال  شم السلونش،الق   الال الا الش  ا الالوح و الاق ح  م الو

  و ال  الفال ع  االالص  الوعالوب   ةالاإلط  السمس  ال اال ش ماالالح وو وحو الحس الن ئبال

 الع  ييييييياالال  ليييييييا  بيييييي الالن ئيييييييبال ييييييي الائيييييي باال ولييييييي الال يييييي نو الوحوييييييي الحسييييييي ال،الاألحيييييي ،ال  ال الالو لووييييييي ال/الو  ليييييي 

شييييي ماال بييييي ل ال ييييياالالالسم سييييياالسيييييم و اللييييييالاجييييي الصييييي  م الويييييعالوبييييي   ةالاإلطييييي  الال نسيييييم االإلن ييييي ءال  وييييي الاقنسييييي ا ال

 .الح وو الال  م ة

و مييييي الاالهييييي االال طييييي حال يييييو الاإلطييييي  الال نسيييييم االوبييييي   ةال ن ييييي ءال  وييييي الاقنسييييي ا الالسم سييييياال ييييي“و ييييي االحسييييي ال،ال  ال

الوب ييييييي االالشييييييي االس سييييييي  ال ييييييياالحلحلييييييي الالو يييييييعالالسم سييييييياالو   ميييييييبالو  ييييييي  الالنمييييييي البيييييييم الوخ لييييييياالال  يييييييا

 .”واألح اب

م  ال الاإلشييييي  للسم سييييياال ييييي  الوبييييي   ةالاإلطييييي  السييييي  و الالحيييييااللو  ل ييييي ال   ييييي ييييياالمييييياالاقنسييييي ا الا“و  ييييي ا،ال نييييييال

بال  ال”وخ صيييييي الالح صييييييل البييييييم ال ييييييو الاإلطيييييي  الوال  ليييييي الالصيييييي  م  ةالع  يييييياالبصييييييو  ال ميييييي  الالصيييييي  قاللييييييوال“،الوبمنيييييي 

 .”ام  بم الوعالوب   ةالاإلط  السم و الليالاج ال بم ال ل الال ولم الالسم سم 

  ةال ييييييو الحيييييي االا ع يييييي الال  ليييييي الالصيييييي  م الوييييييعالوبيييييي ال ييييييا“و و يييييي الالن ئييييييبال يييييي الائيييييي باال وليييييي الال يييييي نو ال نيييييييال

ووييييييي الاإلطييييييي  السيييييييم و اللييييييييالوو ييييييياالبييييييي ل الو بمييييييي ال ييييييياالوخ  ييييييي  الاخ مييييييي  ال ئيييييييمسالال و و مييييييي الو شييييييي ماالالح 

 .”ال  م ةالواخ م  ال ئمسالو  اءالو بواالل  ال    الاألط ااالالشم م 

ال
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ال

ال

ال

ال

 سنوا ال٣ال الالال  و والق  اءاال  ةال جبم  الطلبالنم باالب   ما

ال

باللييييييو ا ةالالو لميييييي البم يييييي   ال  يييييي ةال يييييياالووا نيييييي الاليالالن ئييييييبو ييييييال/العيييييي ا النمييييييو  ال٢٠٢٢احويييييي الال بم ييييييا،الخط بيييييي 

ال.{السنوا 3-5   و ال  لماال   ةال جبم الاق  اءالالمووم الوال  و ال اال وائ الال ول الو ال}

ال

ال

  و سس ن ئب ال   م الب  الاب   ال مب  قال  الال ئ س فالالح ب  الالح  و  السم سواالال

 بيييييي  ال،ال ليييييي الا الالح2022شييييييب طالال13قحيييييي الاو نم ،السيييييي وةال بيييييي الالواحيييييي ،الا يييييي  الالن ئبيييييي ال يييييي الالسييييييلمال/الوسييييييل 

الالح  و  ال االاق لم السمسواال االالو سس  الل  االقالن  الوح سب ال س  ه .

الوصيييييييم   ،الو  ليييييي ال يييييياال غ ميييييي ةال  ب   يييييي الالوسييييييل فال نيييييي و القال  ييييييو الالوحيييييي   ال حيييييي السييييييمط    اله يييييي االم ييييييو 

الصبح.وسمط  يالهوالالخطوةالاقول اللإلووبمن ب،الا الاب   الال   ءال االاق لم ال  الم الالح بال

لونصيييييييبالال،الالح ييييييي الب ييييييي  ال  شيييييييم الهوشيييييييم  ال مبييييييي  ق2022شيييييييب طالال13و ييييييي   الالوح وييييييي الاق ح  مييييييي ،الاقحييييييي ال

ال ئ س الال و و م .

  شيييييييم الالو شيييييييع الوجم ييييييي ،الا الالوح وييييييي الاق ح  مييييييي الال لمييييييي ال  ييييييي  ،ال لسييييييي الالبييييييي الب لييييييي  و الالو  وييييييي ال ييييييي 

الهوشم  ال مب  قالل ئ س الال و و م .

الجم  ،ال  ا الالح  الب   ال  شم الهوشم  ال مب  قاللونصبال ئ س الال و و م .وبمن الالو

ال

ال

ال

ال

ال
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ال

    مح  النم بم الب أ ماالحس ال  م ال مب  قالال الوو  الاخ الل  االالسبب

 اللبييييي ال ييييياال  ييييييما  ييييي الالن ئيييييبال ييييي الائييييي باال ولييييي الال ييييي نو الوحوييييي الالصيييييم و ال الاقحييييي ال ال أ مييييياالالالو لووييييي ال/ال

منيييييي الا اللونصييييييبال ئ سيييييي الال و و ميييييي الاليييييي الوو يييييي الاخيييييي ال الوبالو شيييييي الالحيييييي بالاليييييي مو  اطاالهوشييييييم  ال مبيييييي  ق

اللو ييييييي وب الوح وييييييي الاق ح  مييييييي السييييييي نم الللييييييي  و الوييييييي الال  نيييييييبالالو نييييييياالوا ال  ا هييييييي السيييييييم و الب مييييييي اال ييييييي الا

 . السم سيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييم 

حييييييي بالالولعييييييي  الالو  وييييييي ال يييييييو الالييييييي  و الالو  وييييييي ال لييييييي الو شييييييي الال”الو ييييييي االالصيييييييم و ال ييييييياال صييييييي م ال الا ال

ال”ن   هيييييي الشييييييم  ال مبيييييي  قال  ميييييي ةالو ح يييييي  الاليييييي الو يييييي ال طييييييواالقاليييييي مو  اطااللونصييييييبال ئ سيييييي الال و و ميييييي الهو

 . ”  أ ميييييييييييياالالبيييييييييييي البحسيييييييييييي ال  ييييييييييييم ال مبيييييييييييي  قالاليييييييييييي الوو يييييييييييي الاخيييييييييييي ”ال الو  حيييييييييييي ال

ح يييييي ال”ال الانيييييييالوبمنيييييي”ال ال يييييي ا الالوح ويييييي الو نيييييياالب ميييييي اال يييييي الالو يييييي وب الوال يييييي خب الالسم سييييييم ال”الو  يييييي االا ال

  ال ييييي ال خييييي  ال  ال لييييي الشخصيييييملو ييييي  الهنييييي نالا عييييي  ال ييييي ال ييييي  البيييييم الالييييي مو  اطاالواق حييييي  الاليييييوطناالبشييييي  الاق عييييي

 . ” الوح وييييييييييي الاق ح  مييييييييييي الس و يييييييييييياال ييييييييييياال   اءا  ييييييييييي الال  نونميييييييييييي اللحسييييييييييي الاليييييييييييي  و 

 ميييييي  قال  شيييييي الالالميييييي   الا الالوح ويييييي الاق ح  ميييييي الحيييييي   الالمييييييو الاقحيييييي الوو يييييي االللنميييييي الب ليييييي  و الالو  ويييييي البشيييييي  

سيييييييببال ييييييياالالحييييييي بالالييييييي مو  اطاالال   سييييييي  نا،الهوشيييييييم  ال مبييييييي  ق،اللونصيييييييبال ئيييييييمسال و و مييييييي الال ييييييي ا ،الب

ال.و ال باالو لسالالنوابالب   الالعس  ال2016ل يال   ال   

 مط    س ال  الس وةال ب الالواح ال  لقال ل الاس ب   ال مب  قفاله االوصم   ال  االخ   الالوح  

حييييي ،ال ليييييي ال ل يييييي ال ئمسييييي ال  لييييي الال ميييييياالال  مييييي ال ييييياالو لييييييسالالنيييييوابالسييييي وةال بيييييي الالواحييييي ،الاقال/ نييييي سو  لييييي ال

بيييييي الالواحيييييي ال يييييياال و  يييييي  ال    .هوشييييييم  ال مبيييييي  قاسيييييي ب   الو شيييييي الالحيييييي بالاليييييي مو  اطاالل ئ سيييييي الال و و ميييييي ال

    اله يييييي اال(،الانيييييييالش نيييييي و القال  ييييييو الالوحيييييي   ال حيييييي السييييييمط2022شييييييب طالال13  ومنيييييي ،الاطلييييييعال لم يييييي الشنيييييي سشال)

ل يييييي االقالنيييييي  الالوا يييييي   الا الشالحيييييي بم الالحيييييي  وم ال يييييياالاق لييييييم السمسييييييواال يييييياالالو سسيييييي    ."م ييييييو الوصييييييم   

وسييييييييمط  يالهييييييييوالالخطييييييييوةالاقوليييييييي الالوح سييييييييب ال سيييييييي  ه الاب يييييييي  الال  يييييييي ءال يييييييياالاق لييييييييم ال يييييييي الميييييييي الالحيييييييي ب

ألحيييييييي ،ال  ال ييييييييي ا الوا  بيييييييي الالو شيييييييي الالوسيييييييي ب  الل ئ سييييييييي الال و و ميييييييي الهوشييييييييم  ال مبيييييييي  ق،الا    ."لبصييييييييبح

شييييييب طالال13شنيييييي سشال)الو يييييي اال مبيييييي  قالخييييييباالويييييي  و الصييييييحعا،ال  ب ييييييي    ."الوح ويييييي الاق ح  ميييييي ال يييييي  الشم لويييييي بال

 ش،ال الال اهنيييييي الهيييييي ةالال طيييييو ا(،ال نييييييالشقال ييييي ااالهنيييييي نالخمييييي  ا الوسييييييم  ال  ييييي الا  ويييييي  الميييييو الغيييييي اللون  شييييي2022

 ييييييي المووييييييي الح منييييييي اللل ييييييي ا الو  ييييييي اال  الشالميييييييو الم       ."و  ييييييي ابال  الش ييييييي ا ا الال  ييييييي ءالال  ا مييييييي الوح  وييييييي 

ح  مييييي الوييييي ال وييييي الاق الييييي قال  هييييي ن الوييييي الا ليييييياللم يييييو ال ولييييي الال  الييييي ش،الق  ييييي الالييييي الشاننييييي ال ع  ئنييييي الب ييييي ا الالوح

ويييييي الح يييييياال وييييييواط الال  ا يييييياال يييييي ا الال  يييييي ءالوالو يييييي بع،الشنح يييييي         ."ح نيييييي الب ل  شييييييم الل ئ سيييييي الال و و ميييييي 

صييييييبال ال  نيييييي النا ييييييواالا الهنيييييي نالملويييييي ش،الوشييييييم االاليييييي الا الشال ييييييوانم الوالشيييييي وطالالوطلوبيييييي الل ئ سيييييي الال و و ميييييي

  شيييييييمحن الالييييييي ال ئ سييييييي الال وييييييي ال  ييييييي ،الش نييييييي         ."ا مننييييييي الونحييييييي اللسييييييين الغ بييييييي ءال ييييييي الال ولمييييييي الالسم سيييييييم 

ال شييييييمحن ش،ال مئيييييي  الال يييييياالوا  يييييي ال ليييييي ال الال و و ميييييي الاسيييييي و من ال   يييييي الالشيييييي وطالوليييييي من ال  ييييييبال سييييييوم الويييييي 

وو يييييييييييح الا الشالنيييييييييييوابالالو ييييييييييي وم الللط يييييييييييو الهييييييييييي الا ب ييييييييييي الجيييييييييييباالوييييييييييين  الخصيييييييييييو الوييييييييييي الاق حييييييييييي  ال

 يييييياالبويييييي ال بميييييي ةالللبليييييي الوخيييييي ون ةالولعيييييي ال مبيييييي  ق،الشاننيييييي الاغل نيييييي ال ومييييييعالاق   ويييييي  الليييييي من الخ         ."الييييييوطنا

 الوويييييييي الح ييييييياال وييييييييواطاخيييييييبصالوحسييييييي الالسييييييييلونش،الق  ييييييي الاليييييييي الا الش ييييييي ا الالوح وييييييي الاق ح  ميييييييي الوسيييييييمسال

       ."ال  شم 
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 ص ل الم  قالبو  ةالبط م نالال نمس الالش  م الال  مو 

ط ميييييي نال يييييي   ال ئييييييمسالال و و ميييييي البيييييي ه الصيييييي ل ،الو ئييييييمسالالييييييو  اءالوصييييييطع الال يييييي موا،البو يييييي ةالبالالصييييييب ح/

ل   ميييييي ،البحسييييييبالاو ييييي االصيييييي ل ،ال يييييياالب  مييييي ال.ال نمسييييي الالشيييييي  م الال  موييييي ال يييييياالال يييييي ل ال  اسييييي الويييييي  ال  قالالجيييييي نا

االل  مويييييي ال ييييييا ئ سييييييا،ال ليييييي النم  يييييي الاألسيييييي االويييييي  الشييييييو و ال انميييييي ا،ال ا يييييياال ب شييييييم الال نمسيييييي الالشيييييي  م الالبميييييي  

  اسييييي الالاالال ييييي ل  يييييال ييييي ا الوالشييييي  الاألوسيييييط،الش ل منييييي البأسييييياالنبيييييأالو ييييي ةالبط مييييي نالال نمسييييي الالشييييي  م الال  موييييي ال

نمسيييييي الةال يييييياالال و  يييييي اال نيييييييالش يييييياالهيييييي ةالالون سييييييب الالو لويييييي الن  يييييي  ال لييييييم  الول ومييييييعالاإلخييييييو."ويييييي  ال  قالالجيييييي نا

،الو  السييييييعال حو يييييييالشيييييي  م الال  مويييييي البييييييأح الال  يييييي  ق،الون  يييييي  ال ليييييي النال ليييييي ال    يييييييال  الم غويييييي الالع ميييييي البوا

ئيييييمسالال نمسييييي ال وييييي ال  نبيييييي،الن ييييي ال ئيييييمسالاليييييو  اء،الالبط مييييي نالوييييي  ال  قالالجييييي ناال."مل و ييييي الالصيييييب الوالسيييييلوا 

   نييييي ال احيييييببال لييييي الش و ييييي االال ييييي موا،ال ييييياال غ مييييي ةاللييييييال لييييي الش يييييوم  ش،ال.الشييييي  م الال  موييييي ال ييييياالال ييييي ا الوال ييييي ل 

و ييييي بعفال ."ال ييييي ل و ييييي ل الال حوييييي الالبط مييييي نالوييييي  ال  قالالجييييي ناال ئيييييمسالال نمسييييي الالشييييي  م الال  موييييي ال ييييياالال ييييي ا ال

بالللسيييييييب الوال ييييييي خ بالللوحبييييييي الو ا ميييييي   فالاش،الو يييييييمعشوب ن   ليييييييال لييييييي ال يييييييوا الالبيييييي  قالن يييييييو ال ييييييي الخسيييييي ن الصيييييييو  

ال." وس ئ ال بن ءالش بنشل لوبال هليالووحبميالخ لصالال  اء،الوالوواس ةاللوسمحماالال ا  م ال

 

بالب ل    الالو ناال ن  الطعل الو الح مقال االونط  الالش ب  ال  مواالمس  باالون سب 

بالاسييييييي  باال ئيييييييمسالو ليييييييسالاليييييييو  اءالوصيييييييطع الال ييييييي موا،الالميييييييو الاألحييييييي ال/و  لييييييي الاألنبييييييي ءالال  ا مييييييي  ال،الون سيييييييب 

 .ميييييييييييييييييييييقال ييييييييييييييييييييياالونط ييييييييييييييييييييي الالشييييييييييييييييييييي بب لييييييييييييييييييييي    الالوييييييييييييييييييييي ناال ن ييييييييييييييييييييي الطعلييييييييييييييييييييي الوييييييييييييييييييييي الح 

لمييييييو السيييييي  با،الاو  يييييي الالو  ييييييبالاإل بويييييياالليييييي ئمسالو لييييييسالالييييييو  اءال يييييياالبميييييي  ال ل  يييييييال)وا (،ال  الشال يييييي مواالا 

اللو  ييييياالويييييي األحييييي ،الالون سيييييبال ييييياالاليييييي    الالوييييي ناالالوعيييييوضال) يييييي م ال حوييييي ال ييييي اب(الالييييي قال و يييييي الاألسيييييبو الا

،ال البغيييييي ا شييييي بالب ل  صيييييو ن ييييي  الطعلييييي الب وييييي الجيييييباالسييييينوا الوييييي الح ميييييقالالييييي   الونييييي اال  ئل  ييييي ال ييييياالونط ييييي الال

 ."حمييييييييييييييييييياالب مييييييييييييييييييي ال  ل ييييييييييييييييييي بالبوع  هييييييييييييييييييي ال ييييييييييييييييييياالالونييييييييييييييييييي االالييييييييييييييييييي قالال  و ييييييييييييييييييييالالنمييييييييييييييييييي ا 

آل ال  و ييييييعالاالو شيييييي  الال يييييي مواالبشيييييي    الون سييييييبالاليييييي    الالويييييي ناالالبطييييييا،الو و نيييييييالويييييي ال ن يييييي  الالطعليييييي الال ييييييا

ييييييالب   مويييييي،الو جنييييي السيييييم   يال لييييي ال  يييييو الون سيييييباالالييييي    الالوييييي ناالوهييييي المييييي      الو الوا بييييي بصيييييح ال مييييي ةالوو  

 ." الووطنمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي الو نسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي نم ال  لميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي بو نمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

ال."وح  الالل  ءالو م ال   الال    الالو ناالاللواءال  م السلو  البوه  

ال

ال

https://www.ina.iq/148819--.html
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 لم االال ولوح  ال  مواالل  ئل ال حو ال ا افالان   ا الالن  الال احاال    ال س الال  ا ال االا

لاالوصييييييطع الال يييييي موا،الالمييييييو الاألحيييييي ،ال و يييييي الالب ييييييبالاليييييي والاسيييييي  باال ئييييييمسالو لييييييسالالييييييو  اءال/العيييييي ا النمييييييو 

 .ال احاال حو ال ا االون لي

بال  ئليييييي الالع ميييييي البحسييييييبالالبمييييي  ،ال  الفشاليييييين  الال احيييييياال يييييي  الوجيييييي قبالل خييييييبالو ييييي ا  الوال  مويييييي ،الال يييييي مواالوخ طبيييييي 

 ." االال ولموحعل الوسم  يالب قن ص  ا الواإلن   ا الال م  م الال اال    الاس الال  ا ال االالوح  

يال ئمسالالو  اءالشبو  ب  الاح م    ال  ئل الالو ح  ."  و ال حو ال ا االو لبم الو طلب  وو  

وصييييييطع الال يييييي موا،الالبيييييي و ه ال بيييييي  ال  ئليييييي الالو حييييييو ال حويييييي ال ا يييييياال يييييي الشيييييي  ه الليييييي ئمسالو لييييييسالالييييييو  اء

ال.واه و ويالو   م يالل  

ال

 

 

 م الوح و الاق ح  م ال    الاس و ا ال ئمسالال و و م البو  وياللحم الان خ بال  

 

 مييييييي  الو و مييييييي الالو الاألحييييييي ،الاسييييييي و ا ال ئيييييييمسالال  ييييييي   الالوح وييييييي الاق ح  مييييييي الال لمييييييي ،الالميييييييال  لييييييي الالع ييييييي ئم /

 .بو  وياللحم ال ن خ بال ئمسالل و و م الال  ا 

 

 

 

 

 

 

 



 

  2022-2-14/  ثنيناال

 21العدد / 

15 
 

 

 

 

  مب  قفالنح   ال  ا الال   ءالبمب   قالو الال  شم الل ئ س الال و و م 

 

لميييييييو المبييييييي  ق،الا اطاالال   سييييييي  ناالهوشيييييييم  ال  لييييييي الال مييييييي  قال ييييييياالالحييييييي بالالييييييي مو  ال/و  لييييييي الاألنبييييييي ءالال  ا مييييييي 

 األح ،الاح  اويالل  ا الال   ءالبمب   ةالو الال  شم الل ئ س الال و و م .

بال بالالو يييييي اال مبيييييي  قال يييييياالويييييي  و الصييييييحعاال  يييييي ةالالمييييييو الوح يييييي ةالو اسيييييياال)وا (،ال  الشالمييييييو الم يييييي الموويييييي  ح منيييييي 

بالالييييي الشاننييييي ال ع  أنييييي  ال وييييي الاق ح  مييييي ا الالوحب ييييي اللل ييييي ا الالييييي قال  هييييي ن الوييييي ال  ليييييياللم يييييو ال ولييييي الال  الييييي ش،الق  ييييي 

الو الح ن الب ل  شم الل ئ س الال و و م ش.

اليييييي ال  الالوا يييييي االشنح يييييي  ال يييييي ا الال  يييييي ءالوويييييي الح يييييياال وييييييواط الال  ا يييييياال  ييييييواال  الهنيييييي نالملويييييي بش،الوشييييييم ابال

ولمييييي الال ييييي الال شال يييييوانم الوالشييييي وطالالوطلوبييييي الل ئ سييييي الال و و مييييي ال  نييييي النصيييييبال  مننييييي الونحييييي اللسييييين الغ بييييي ءبال

سييييييوم الن ال  ييييييبال شييييييمحن الاليييييي ال ئ سيييييي الال و و ميييييي الاسيييييي و من الالشيييييي وطال   يييييي الوليييييي مالسم سييييييم ش.و  بعفالش نيييييي ال  

ب،ال  الشالنييييييوابالالو يييييي وم الللط ييييييو الهيييييي ال  جيييييي ال ب يييييي فالجبويييييي الال مئيييييي  الال يييييياالوا  يييييي ال ليييييي ال  شييييييمحن ش،الوو ييييييح 

الون  الخصو الو الاق ح  الالوطناش.

ونش،الحسيييييي الالسييييييلو  ييييي الشاننيييييي الاغل نيييييي ال وميييييعالاق   ويييييي  الليييييي من الخ ويييييي ال بمييييي ةالللبليييييي الوخيييييي ون ةالب ييييياالاخييييييبصالو

ب،الال ال  الش  ا الالوح و الاق ح  م الوسمسالوو الح اال وواط الال  شم ش. الق   

ال

 م لن  الاس الو شح و اللونصبال ئ س الال و و م ’الاو  ا ’وال’الال ما’

 ا ش،الاليييييي قالم يييييي الح   يييييياالشال ميييييياالال  ميييييي شالوالشاو يييييييال  ليييييي ال حيييييي لاالشويييييي ال  يييييياالالشييييييي بشال/ نيييييي س و  ليييييي ال

   .اقح ،ال  الو شحيالل ئ س الال و و م 

 يييييي الويييييي ال(،الانيييييييالشانطب2022شييييييب طالال13و  يييييي  الح  يييييي الاو يييييي ا ال يييييياالبميييييي  ،ال ل يييييي الشنيييييي سشالنسييييييخ الونييييييي،ال)  

أل وا الااال بييييي  اال ييييي مو ننييييي الب ييييي ا الواحييييي الووحييييي الوييييي الشيييييو ليالالييييي ال نوبييييييالو سييييي ابالقح  ييييي  الاألحييييي ابالالسم سيييييم ال

     ن الاليييييي الموونيييييي الهيييييي االوانطب بيييييي الويييييي الوشييييييال2003شييييييم الونصييييييبال ئييييييمسالال و و ميييييي البييييييم الحيييييي بم الونيييييي الل  

 الالوطنمييييييي الويييييييعالاخواننييييييي ال ييييييياالحييييييي انالال مييييييياالال  مييييييي الم لييييييي ال حييييييي لاالوييييييي الا ييييييياالالشييييييي بالو شيييييييحيالل ئ سييييييي

   ."ال و و م ال مبوا ال ب الال حو اللم و الووجببالح م م بالق ا ةالالش بالب ومعال طم  ي

ال

ال

https://www.ina.iq/148804--.html
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ال

ال

 ن   ال قالاس ال  م الب قال  ال مب  قح بالب   انافالل ال

 اللل  شييييييي الا ييييييي الالحييييييي بالالييييييي مو  اطاالال   سييييييي  نا،الاقحييييييي ،الانيييييييياللييييييي الم لييييييي ال ييييييي ال قالاسييييييي ال  مييييييياللو لووييييييي /ا

 .الح باللونصبال ئمسالال و و م ،الق   الال الا الالس    الالو بل الس ش  الحس اله االالولاال اخا

بالاوالاسيييييوالحييييي بالالييييي مو  اطااللييييي ال“و ييييي اال  يييييوالالحييييي بالو ييييي قال بييييي الال ييييي م ال،الا ال قال ال  مييييي االبييييي م ييييي  الو شيييييح 

 .”ل وشم  ال مب  قالال قالاس ب   يالالوح و الاق ح  م 

محييييي  الالالحييييي ماال ييييي الاسييييي البييييي ماالل مبييييي  قالوييييي  ااالغمييييي الوطييييي وحال ييييياالا و ييييي الالحييييي ب،الحميييييااللييييي “و  ييييي االا ال

 .”ب  الا ال   الهن نالاس الب ماالو ال  ويال االم  الط حياللل  ش اللونصبال ئمسالال و و م 

الو بلييييييي الالسييييييي   ال24م سييييييياالللحييييييي بالالييييييي مو  اطاالال   سييييييي  ناالسيييييييم   الخيييييييباالالييييييي الالو  يييييييبالالس“و و ييييييي الا ال

بالويييييي الا يييييياالحسيييييي الوو عييييييال  اءال  يييييي م الو شيييييي الويييييي ال  ويييييييالللونصيييييبالال ئ سيييييياالب يييييي الاسيييييي ب   ال ال مبيييييي  قا  و  ييييي 

 .”ب  ا ال   ئا

ال م ال  شييييييي و  نييييييي الالوح وييييييي الاق ح  مييييييي الال لمييييييي ال ييييييي ال صييييييي   ،الالميييييييو الاقحييييييي ،ال ييييييي ا ابالب  ييييييياالب ييييييي  ال سييييييي و

 البييييييأ اءال  قاللونصييييييبال ئييييييمسالال و و ميييييي ،ال ويييييي الا يييييي  الاسيييييي و ا الاليييييي ئمسالالحيييييي لاالبيييييي ه الصيييييي لهوشييييييم  ال مبيييييي

  .و  ويالووا ب  ي

 " بوقالمح  الو ال ش ماالح وو ال  ا م الشقحواالل  الوق وة

،الو الالسييييييب حيييييي  ال  ييييييم الائيييييي باالالوطنميييييي ال ئييييييمسالال ب يييييي الالوطنميييييي الالو نميييييي الاميييييي  ال ييييييبوق،المييييييالشييييييعقالنمييييييو /

ل يييييي ا الالخب ييييي  الالسم سييييييم ،الوشيييييم ابال لييييي ال  الشاالل ييييي الوق ييييييوةشالبسيييييببالوييييي ال شييييي ماالح ووييييي ال  ا ميييييي الشقحيييييواال

 ."اصب الا حو  اللل  ل 

ال يييييييو  ،الوو ييييييي اال يييييييبوقاللو  لييييييي الشيييييييعقالنميييييييو ،ال  الشاقن سييييييي  الالسم سييييييياالالييييييي اخلاالبيييييييم الالشيييييييم  الوالسييييييين ال

 ."سمول الح وو الون سو القالحواالل  الوقال وة

 ييييييي ا الو   ييييييي الن  ئ  ييييييي ،الو صيييييييب الالو  ييييييي االشنحييييييي ال   نييييييي الونييييييي ال وييييييي ال ييييييي  الالييييييي خوااللبن خ بييييييي  البسيييييييببال

بال ييييييي الاولييييييييالشب حسييييييي الاأل و ييييييي  ال  يييييييحو  اللل ييييييي ل ،البسيييييييببالوييييييي المحييييييي اال ييييييياالال ولمييييييي الالسم سيييييييم ش،الو  بييييييي 

 ."السم سم ال االال  ا الخباالالع  ةالالو بل 

بال طييييياش،الوبو شييييي  ال لييييي ال  الشال مييييي  الالصييييي  قالليييييمسال ييييي   ابال لييييي ال شييييي ماالح ووييييي الاقغلبمييييي الومو ييييي الجلييييياالو منييييي 

بيييييييينعسالالميييييييي السم سييييييييم ،ال نويييييييي النحيييييييي الن ميييييييي ال  ال  ييييييييو الالح وويييييييي ال غلبميييييييي الو وا  ميييييييي   الشال  ييييييييم اللييييييييمسال غلب

 ."الو  

سال يييييي ءالوشيييييي  ال ييييييبوقال يييييي و ةالشال وا ييييييقالوييييييعالال ييييييو الالسم سييييييم الل شيييييي ماالالح وويييييي ش،الو  يييييي ابالشنحيييييي اللييييييم

 ."و ال ش ماالالح وو ال نو الن واال ل ال   مبالو    الالنم البم الاألط ااالالسم سم 



 

  2022-2-14/  ثنيناال

 21العدد / 

17 
 

 

 

 

  نسم ا  الال الو واالال و الالسم سم ال ن الوب   ةالاإلطائ باالالنص الم شاال ب الش  ل شال 

سييييييم ال ييييييو الالسم  شيييييياالال ميييييي  قال يييييياالائيييييي باالالنصيييييي السييييييب الال بميييييي ق،الالمييييييو الالسييييييب ،ال  الالال  ليييييي الالع يييييي ئم /

لسم سييييياالنسييييي ا الاال  ا مييييي السييييي ن  شالوبييييي   ةالاإلطييييي  الال نسيييييم االال ييييياالط ح ييييي ال بييييياالميييييووم الوييييي ال  ييييياال ن ييييي ءالاأل

 .لح وويييييييييييييييييييييييييييييييييييييي الييييييييييييييييييييييييييييييييييييي قال شييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  ةالالييييييييييييييييييييييييييييييييييييييبب ال جييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ال شييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ماالا

 

الل و و ميييييي و يييييي االال بميييييي قالخييييييباالاس  يييييي   يال يييييياالنشيييييي ةال خبيييييي  الال ئمسيييييي الويييييي ال  ليييييي ،ال  الشاخ ميييييي  ال ئييييييمسالا

ءالسيييييييييمو  اللحسييييييييي الونصيييييييييبال ئ سييييييييي الاليييييييييو  اءش،الوبمنييييييييي ال  الشح ووييييييييي الاقغلبمييييييييي القال  نيييييييييااللغييييييييي الاق صييييييييي 

 ."واقسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  واء

 

 ."ونوةال ل ال  الش و السمس م الس ن  شالوب   ةالاإلط  الال نسم االخباالمووم 

 

 الن اه فالاس   ا الوح  مالب بااللوخ لع يال و ابالوا ب  يالالوممعم 

  ا البحييييييقال ويييييي الاسيييييي ال شييييييع الهمئيييييي الالن اهيييييي الاق ح  م يييييي ،الالمييييييو الاألحيييييي ،ال يييييي الصيييييي و ال/و  ليييييي الاألنبيييييي ءالال  ا ميييييي 

 .وحييييييييييييييييييييييي  مالب بييييييييييييييييييييييياالق    بييييييييييييييييييييييييال وييييييييييييييييييييييي ابالوييييييييييييييييييييييي المخييييييييييييييييييييييي لاالوا ب  ييييييييييييييييييييييييالالوممعمييييييييييييييييييييييي 

ح   يييييي الال الال يييييياميييييي  اللل مئيييييي ال ل  يييييييال)وا (،ال  الش ائيييييي ةالال ح م يييييي  ،الو ييييياالو يييييي ضالحيييييي مج  ال يييييي الال  ييييييم الو  ييييي الب

ييييي البييييي لنم الالن اهييييي ال وييييي  الال الب  ييييي م  م ييييي الو ح ل  ييييي ال لييييي الال  ييييي ء،ال  ييييي   البمصييييي ا الوح وييييي ال ح ميييييقالالحل ييييي الالو خ ص 

حيييييي  مالب بيييييياالالحيييييي لا،ال ليييييي الخلعم يييييي ال ميييييي  الالل نيييييي الالو   م يييييي الالو ال لالو  البحييييييق  طييييييعال ئ سيييييي يالبييييييم  ا العيييييي الب  ل الاسيييييي   ا ِّ

البييييييييي ل طعالالسييييييييي نم  الالو ال الوو  وم لييييييييي ةِّال يييييييييو الوح ييييييييي الاقسييييييييي ب ااالالخييييييييي ص ل ال    م ييييييييي ِّ صييييييييي ال  اضِّ شييييييييي مح اللخص 

 ."الشيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  اءالوال  حيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

حيييييي  م،ال ييييييببالويييييي الو  يييييي و الالو ال الو الالبليييييي م   حيييييي  ماللشيييييي وا يييييي ا،ال  الشالل نيييييي الالو  ل عيييييي ال ييييييو  ،ال  يييييي   ال ليييييي الالو 

يييييي م البل م يييييي الالحليييييي الووسيييييي  ب،ال  الش ويييييي الاقسيييييي   ا الصيييييي  ال يييييي وو  ح مييييييقالوح ويييييي ال الواالاألوييييييبنال م يييييي ش،الوو ييييييح 

ييييي البييييي لنم ال يييييياال  ييييي م الالن اهييييي ،الاسيييييي ن  ابال لييييي ال ح ييييي    ."نو الال  وبيييييي  (الوييييي ال ييييي 331الويييييي   ةال)الالالحلييييي الالو خ ص 

ا،الحييييي  مالب بيييييو  لنييييي الهمئييييي الالن اهييييي ال ييييياالال ابيييييعالوييييي ال ييييي نو الالجييييي ناالالو  ييييياال ييييي الصييييي و ال وييييي الاسييييي   ا اللو

ال ل الخلعم ال  .ل  لمو  ل الال ح مقال اال  م  ال  مم الوئ  الاأل    اءالالموومم البصو ةِّالوخ لع ِّ
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 ن ئبال  ئ الال ولم  الالوش    الو    االمبحج  الاقس   ا ا الالخ ص الب     حالول بالال و اء

ال

 الالشييييييو ق،البييييي الاقومييييي  ولميييييي  الالوشييييي    الالع ميييييقالاألواالالييييي   البحييييياالن ئيييييبال  ئييييي الالال/و  لييييي الاقنبييييي ءالال  ا مييييي 

ءالبالالييييييي و اويييييييعالو مييييييي الالشيييييييب بالوال م  ييييييي ال ييييييي ن  ال   ييييييي ا،الاقسييييييي   ا ا الال   مييييييي الالخ صييييييي الب    ييييييي حالول ييييييي

 .اليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ولا

مييييييقالاألواال   الالع و  يييييي  الخلميييييي الاق ييييييب الاقونيييييياال يييييياالبميييييي  ال ل  يييييييال)وا (،ال  الشن ئييييييبال  ئيييييي الال ولميييييي  الالوشيييييي 

نييييي الانييييييال ييييي اش،الوبمالشيييييو ق،الال  ييييي ال ييييياالو ييييي الال مييييي  ةالو مييييي الالشيييييب بالوال م  ييييي ال ييييي ن  ال  الييييي   ال بييييي الاقومييييي ال

الوشيييييي  نال يييييياش يييييياالب اميييييي الالل يييييي ءال حييييييبالالن ئييييييبالب ييييييمعيالوبحيييييياالو يييييييال وليييييي الويييييي الالووا ييييييمعال ا الاقه ويييييي  الال

ويييييي الل م  يييييي البو يييييي و   الال نسييييييمقالوال  يييييي و الالوسيييييي و البييييييم الال ميييييي  ةالوالييييييو ا ةالخ صيييييي ال يييييياال  يييييي الالشييييييب بالوا

   يييييي حاللييييييبب الوااال  ويييييي الو م يييييي  الاأل ييييييواءالالون سييييييب الللوح  يييييياالوالبطييييييوق الال يييييياال  يييييي  ال يييييياالالمخيييييي  الالوصييييييلح 

  ."الو يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ا الوالو سسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  الال م  يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييم 

 الاإل يييييي اءاوو  يييييي ا،الش ويييييي ال يييييي  البحيييييياالاقسيييييي   ا ا الال   ميييييي الالخ صيييييي الب    يييييي حالول ييييييبالاليييييي و اءالاليييييي ولاال

ال."ال نمموم اللي،الوال واال ل ال   م ال   االالخ و  اللل و هم الال م  م 

 طم ا الح باال  ا االم صاالو  ابالشو و بشالل ا شال اال   ون

  لنييييي الخلمييييي الاإل يييييب الاألونيييييا،الالميييييو الاألحييييي ،ال صييييياالو ييييي الشو ييييي شالل ن صييييي ال نميييييم ال ا يييييشالال/السيييييوو م النميييييو 

و  ليييييي الالخلميييييي ال يييييياالبميييييي  ال،ال نيييييييالشب يييييي الال يييييي ب  الالوو  يييييي الال يييييياالنعيييييي    الال ط يييييي  ال. يييييياالوح  ميييييي ال   ييييييون

  الاإل هيييييي بمم ال يييييياالالونيييييي طقالالييييييو  ةالوالن ئميييييي ،ال حيييييي واالال صيييييي ب  الاألونميييييي الوبمسيييييين  ال ييييييوقالقسيييييي   ااال و يييييي

اإل ه بمييييي ال م ييييي  الويييييب ا الآونييييي الل ييييي ال ييييياالالو مييييي  الوونييييي طقال خييييي  الواهوييييي ال ن ييييي السييييي  و الب مييييي ةال ييييي ال  يييييم ال

باللو لوويييي  الاسيييي خب  م الويييي ال F_16  بط لنيييي ،الحميييياالنعيييي  الال ييييوةالال وميييي البواسييييط الطيييي ئ ا  ال  ا ميييي الوو  يييي 

 و الويييييعالخلمييييي الاقسييييي   ااالال  ب ييييي الل مييييي  ةالال ولمييييي  الالوشييييي    ،ال ييييي ب ال ومييييي ال  ييييي  الو   حييييي الاإل هييييي بالب ل  ييييي

  م يييييييي ال يييييييياالوا قالا غم ييييييييو ال ييييييييو ال يييييييي طعال ميييييييي  ةال ولميييييييي  الالو يييييييي الالو  يييييييي  الل ميييييييي  ةالال ولميييييييي  الالوشيييييييي    ال

لبمييييييي  ،ال  الشال ييييييي ب ال   الالييييييي ال ييييييي وم الو ييييييي الو ييييييي الل ن صييييييي ال صييييييي ب  ال ا يييييييشالو  ييييييي االا ."كركووووووو    يييييييا

 ."اإل ه بم ،الوسنوا م  الال ع صماالقح  بال  الن  ئ،اله ةالال  ب 

ال

ال

https://www.ina.iq/148843--.html
https://www.alsumaria.tv/Entity/47589/%D9%83%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%83/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47589/%D9%83%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%83/ar/
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 ال بضال ل ال  ه باالو بطال بوا الن سع الشو لاالبغ ا 

ل ييييييبضال لييييييي ال  لنيييييي الخلميييييي الاإل ييييييب الاألونييييييا،الاقحيييييي ،ال يييييي ال و يييييي ال ميييييي  ةال ولميييييي  البغيييييي ا الويييييي الاالالو لوويييييي /

 . باالو بطال بوا الن سع الشو لاالال  صو ا ه

 طقالاال وميييييعالونيييييوييييي الا ييييياال   مييييي الاقوييييي الواقسييييي   ا الو  عمييييياالونييييي بعالاق هييييي بال ييييي“و  ييييي البمييييي  الللخلمييييي ال،الا ال

ا الواويييييييي الال  صييييييييو البغيييييييي ا الوبمسيييييييين  الالو يييييييي ق الواق  يييييييي ةالاقسيييييييي خب  م الب ل نسييييييييمقالوييييييييعال سيييييييي الاسيييييييي خب  

ونميييييي ال  سيييييي  الاق ح م )  ييييييوا (الوويييييي الخييييييباالالوو ولميييييي  البغيييييي ا ،ال و نيييييي الالوعيييييي   الالو وا يييييي ةال يييييياالسييييييمط ةالال

اجنيييييي ءالالا هيييييي بال يييييي ءال ليييييينال٤/١و يييييي  مقالاسييييييو ءالالوطلييييييوبم الويييييي الال يييييي ءالال ييييييبضال ليييييي الويييييي   الو ييييييقالالويييييي  ةال

 .” خوليالال الال  صو 

 سييييييع الن(ال بييييييوةال١٥ ييييييوةالويييييي ال  مبيييييي الاسيييييي طب ال   يييييي الالوشيييييي ةالالس  سيييييي ال و نيييييي الويييييي ال ييييييبطال)“و  يييييي   الا ال

(ال يييييييو ال ع ييييييي ةال)وخلعييييييي  الح بمييييييي الل صييييييي ب  ال ا يييييييشالاق ه بمييييييي  بييييييي  ةال ييييييي ال مل ييييييي  الووليييييييوءالبييييييي لووا الالو

بال  مبييييي ال وييييي ال بييييياالالونط ييييي الالخمشييييي  ال) ييييياالالع نسيييييا(الشيييييو لاالبغييييي ا ،الا ال ييييي ال طوميييييقالالو ييييي  الو ع م هييييي الوو  مييييي 

 .”هن س الالع   

ال

 بشأ الالبط   الالوطنم  }sms {ال اخلم ال ع االخ و 

 

وييييييواط الإلشيييييي   الال {sms} صييييييم ة  لنيييييي الو ا ةالال اخلميييييي ال طييييييب الخ ويييييي الال سيييييي ئاالال ال/العيييييي ا النمييييييو 

 .بوو  الطب   البط   يالالوطنم الواو  نم الاس بوي

  الو مييييييي الو  ليييييي الالييييييو ا ةال يييييياالبميييييي  ال ل ييييييي الو  ليييييي ال}العيييييي ا النمييييييو {النسييييييخ الونييييييييالانيييييييالشو نعميييييي االل و م يييييي

و الال اخلميييييييي ال جويييييييي  الالغيييييييي نوا،البخصييييييييوصال سيييييييي ماالا يييييييي اءا الالبط  يييييييي الالوطنميييييييي ،ال  ويييييييي الو م ميييييييي الشيييييييي 

ن  الل يييييياالويييييي الشييييييأ ول يييييي ال ليييييي الاسيييييي خ ا ال ومييييييعالالسييييييباالوالخيييييي و  الاقل   ونميييييي الاالبط  يييييي الالوطنميييييي الونيييييي البيييييي ءال

 ." س ماالو ا   الالوواط اللل وائ الال اال  واالبونموو الالبط   الالوطنم 

بل ييييي الال ييييياالمييييي  الوييييي الخ (sms) و  ييييي االش  وييييي الالو م مييييي الب ع مييييياالواطيييييب الخ وييييي الال سييييي ئاالال صيييييم ة

 ."اال لم  نم الاس بو  الو الال ائ ةالالوس اش   الالوواط البوو  الطب   البط   يالالوطنم الواو  

ال
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 ال ا  م الم ل ال طب الالنش طالاقئ و نا

ال

 . الانوا يييييييي  لييييييي الوصييييييي االال ا ييييييي م ،الالميييييييو الاألحييييييي ،ال طيييييييب الالنشييييييي طالاقئ وييييييي ناالب   يييييييالالسيييييييوو م النميييييييو /

  الضالو سييييييلمعو ييييي االال ا ييييي م ال ييييياالبمييييي  الو   يييييب،ال نييييييالش طلييييييقالالنشييييي طالاقئ وييييي ناالب   ييييي الانوا ييييييالوييييي ال ييييي و

 ."س مب الوص  م الووش  معالاس جو  م و 

 

 %النسب الوس هو الال ط  الالصن  اال االال  ا 3آخ الاحص ء..ال

ال الال طيييييي   شيييييياالآخيييييي الاحصيييييي ءاللييييييو ا ةالال خطييييييمطالال  ا ميييييي ،المييييييو الاقجنييييييم ،ال  النسييييييب الوسيييييي هوالشييييييعقالنمييييييو /

 .2020%الخباالال   الالو  اال3الصن  اال االالن  ،الالوحلاالاق و لم ال االالبب البلغ ال

 النمييييييو ،ال ال يييييي  الالو  يييييي قاللإلحصيييييي ءالال يييييي بعالللييييييو ا ةال يييييياال   ميييييي الليييييييالاطل يييييي ال لميييييييالو  ليييييي الشييييييعقو يييييي االال 

 البيييييم المنم  ،الويييييشالصييييين   ال ييييياالال ييييي ا الشييييي   ال  بييييي ب بالو ييييي  الاسييييي   ا الونييييي الب امييييي ال طو هييييي ال ييييياال  ييييي ةالالسيييييب 

بال اال   ةالو البم ال  ."%12ل صاالال النسب الال1990وال1989اق  ع  الواقنخع ضالل ش  ال   و 

بال بمييييييي ابالخيييييييباالسييييييينوا الالحصييييييي  الاق  صييييييي  قالالييييييي قال ييييييي ضو  ييييييي اال  الشال  لييييييي الالصييييييين   الشييييييي   الانخع  ييييييي 

  ال،ال  البلغيييييييي النسييييييييب الوسيييييييي هو الالصيييييييين   الب إلن يييييييي2003وح يييييييي ال يييييييي  الال1990ال يييييييي ا ال يييييييياالشيييييييي  الابال يييييييي  ال

  ."1997%ال اال   ال2الوحلاالو ال و ال

بال يييييياالوسيييييي هو يالب لنيييييي  ،الالوح  لاالاق وييييييليييييياالو شيييييي  ال ليييييي ال  الشال طيييييي  الالصيييييين  االليييييي المشيييييي  ال طييييييو ابالولووسيييييي 

 ."ط   الالنع و النش طالالصن    الال حوملم ،الون ال لنالال   مخالبسببالاق  و  الشبيالال لاال ل الان

اال%ال يييييييال1ب ال ويييييي الخييييييباال  ييييييي ةال  ئحيييييي ال و ونييييييي ،ال و يييييي الال   ميييييي ،ال  الشنسيييييييب الالنيييييي  ،الالوحلييييييياالا  ا  البنسيييييي

 ."%3ال الال2020 صاال اال   اللالالماالانخع ضالاس   الالنعطالال  لوم 

ال

ال

ال
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  حصاالووا   الالنعطال ل ال ووماالوش  معال االالوح  م الوجن ال س 

 معالوومييييياالوشيييييي   لييييي الوحييييي  مالالوجنيييييي ،ال حوييييي الونعيييييا،الاس حصييييي االووا  يييييي الو ا ةالالييييينعطال لييييي ال ال/العييييي ا النميييييو 

 . االالوح  م 

الالوجنييييي الووييييي الوبييييي ل الون ييييي ال ييييي  الال وومييييياال ييييي  ال لييييي الل ييييي  الوييييي الالوشييييي  معال ييييياالال،وبحسيييييبالوجييييي ئقالللوحييييي  مال

 .صييييييييييييييييي الللوح  مييييييييييييييييي الوييييييييييييييييي الال  يييييييييييييييييعالاإلس  شييييييييييييييييي  م الالنعطمييييييييييييييييي الونييييييييييييييييي  عالاق  و  مييييييييييييييييي الالوخص

 نعميييييي الووشييييييول الالوشيييييي  معال    يييييي الوييييييعال طبيييييي ءال   نييييييبالو أجميييييياالو   ميييييي ا الطبميييييي الو أهميييييياالطيييييي  الوشييييييوا  ال

ال.شب   ال وط  

 

 !ولم  ال وق السنوم بالال20خبم الم ح اال  ال ب  ال م الالحبالب ق  ص  فال

مييييييي الالحيييييييبشال ،ال يييييي الال ب ييييييي البييييييم الش  حيييييي االالخبمييييييي الاق  صيييييي  قالنبمييييييياالالو سييييييووا،الاإلجنيييييييمال/ نييييييي سو  ليييييي ال

   .وا  ص  الال واالب ون  الال  ا 

لحيييييييبال(،ال نييييييييالشم يييييييو ال يييييييأجم ال مييييييي الا2022شيييييييب طالال14و ييييييي االالو سيييييييوواال ييييييياال م ييييييي حال  ب ييييييييالشنييييييي سش،ال)  

جيييييي الالب االوويييييي ام يييييي باال يييييياالاليييييي واال ا الاق  صيييييي  ا الالو نو يييييي سالألنيييييييالميييييي  قالاليييييي الان يييييي شالاقنعيييييي  الاقسيييييي  

م اللييييييي الال ييييييي او ةالاإلن ييييييي  ،الا الم  عيييييييعالالطليييييييبال ييييييياالهييييييي ةالالون سيييييييب ال  مييييييي  ةالالطليييييييبالال لييييييياالالييييييي قالمحعييييييي البييييييي 

هييييييو ال ليييييي الال الوالوطيييييي   الوالعنيييييي   الوال طييييييو الوو  الال غلميييييياال عيييييياالاليييييي واالاقو وبميييييي الوييييييجبالميييييي  ا الالطلييييييب

ب اال ييييياالهييييي ةالولميييييو ال هييييي ةالو ييييياالالوقمييييي  الالو حييييي ةالم  عيييييعالاقنعييييي  الاقسييييي  ال٢٢ ييييياال مييييي الالحيييييبال لييييي النحيييييوال

ال    ."و لاال م   وق الوهوالو الم  قالال ال س معالو م ةالنووالالن  ،الاق ولم  الال٢٠الون سب ال ل النحوال

قسيييييي  ب االقنعيييييي  الابميييييي ال  الاألجيييييي السييييييم و الوحيييييي و اال يييييياالاليييييي واالالن وميييييي الوون يييييي الال يييييي ا ،ال  ال  الال ميييييي  ةال يييييياالا

   .سووا ماالالو س   قالال ال م  ةالاقس م ا ا الو ال و ال  ال   نال ج ابالام  بم بال ل الاق  ص  !!،الم

ال

ال
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 غ بم و ا ةالالصح الالعلسطمنم فال نو ال س ائملمو الم  لو ال لسطمنم ال االال ع الال

سييييييطمنم ال ال  ليييييي ال ل  ليييييي الو ا ةالالصييييييح الالعلسييييييطمنم الوشيييييي و المييييييو الاقجنييييييم ال  الال ييييييوا الاإلسيييييي ائملمالال/ وم يييييي  

نيييييي اال  يييييياالوب ل صيييييي صالخييييييباالووا  يييييي  ال يييييياالال ييييييع الالغ بميييييي الالوح ليييييي البمنويييييي ال  نيييييي الال ييييييوا ال سيييييي   الل يييييي  ال

لح  جمييييي الوهييييياالانييييي ل  الالووا  ييييي  ال ييييياالو ييييي الو يييييأخ الميييييو الاألحييييي ال ييييياالبلييييي ةالالسيييييمل الا. ييييياال سييييي ائملاوييييي   الب 

طن الوييييييوط ال لسييييييطمناالوح  يييييي الوويييييي   الب ل  يييييياال ييييييااله ييييييو البسييييييبحالنيييييي  قال ليييييي السييييييم  ةالبيييييي ل  بالويييييي الوسيييييي و

و  يييييي ال. نييييييم ال مسييييييوب ال ييييي نو الاألوا.الو  ييييييعالبليييييي ةالالسييييييمل الالح  جمييييي الغيييييي بالو منيييييي ال16حيييييووشالالم و ميييييي ال يييييياال

 ولمييييي الال الل نعمييييي  قالإلطيييييب الالنييييي  الو يييييعالبيييييم الال نيييييو الووسيييييلحم ال لسيييييطمنمم الب ييييي الوصيييييواالال يييييواشييييي و ال  ال بييييي 

 االو يييييي.و يييييي   ال ييييي  .الو يييييي االال ييييييمشالاإلسيييييي ائملاال نيييييييالسييييييم و الط ب يييييي الويييييي الالونيييييي االاليييييي قال يييييي  الم ييييييمشال ميييييييالال

ال نييييييو الالوويييييي ال  ييييييعالال ييييييمشالاإلسيييييي ائملاال  الوئيييييي  الالعلسييييييطمنمم ال شيييييي واالال نييييييو الب لح يييييي  ةالوال ن بيييييياالالح   يييييي 

الصييييييح الالو  ليييييي الو ا ة."لليييييي  الب سيييييي خ ا الش  وا ال ييييييضالالشييييييغبالو طل ييييييواالالنيييييي  ال ليييييي الوسييييييلحم ال يييييي ال صيييييي ه 

لسييييييييطمناالو  يييييييي   ال  الالع.ب يييييييي وحالخييييييييباالالووا  يييييييي  ال10العلسييييييييطمنم ال  ال لسييييييييطمنم الل يييييييياالح عيييييييييالو صييييييييمبال

 يالالح  يييييي ال  ويييييي (الوييييي البلييييي ةالالميييييي وو الو نييييييالشاس شييييي  الو ييييييأج االبمصييييي بال17مييييي   الوحوييييي ال  يييييي  ال بيييييوالصيييييبحال)

و ييييييي ال  الو  يييييييواال سييييييي ائماال  ال ولمييييييي  الهيييييي  الونييييييي  االالو ييييييي  وم الم."اقحييييييي باالالحييييييياال ييييييياالاليييييي  سب صيييييي صال

 لبيييييي الويييييي ال سيييييي   ال يييييياالونييييييعال قاله ويييييي  ال يييييياالالوسيييييي  با.الونيييييي   ال و  يييييي  الح و ميييييي الب يييييي االاإل يييييي اء،الاليييييي قالغ

 .مس   االالون  االال اال  طن  ال  ئب اله قءالاألشخ ص،الب   ب  ةال   ب ال و  م 

 االمل  االب ئمسالوعو م الاق ح  الاأل  م ا ئمسالو لسالالسم  ةالالسو ان

حال بييييييي الع  ال  ييييييي الال  ئييييييي الال ييييييي  اللل يييييييمشال ييييييياالالسيييييييو ا ال ئيييييييمسالو ليييييييسالالسيييييييم  ةالو  لييييييي الاقنبييييييي ءالالسييييييي و م /

 .الب هييييييييييي  ال لييييييييييي ال وحمييييييييييي الال  يييييييييييو الال ولمييييييييييي الواإل لمومييييييييييي اللل   وييييييييييياالويييييييييييعالاأل وييييييييييي ال ييييييييييياالالسيييييييييييو ا 

م المسالالوعو ييييييللخ طييييييو الب ئ سيييييي ال ئييييييو يييييي اال  ييييييبالل  ئيييييييالالمييييييو ،البو يييييي الوعو ييييييم الاق حيييييي  الاأل  م يييييياالال ائيييييي ال

طيييييييب ال ووسييييييي ال  ييييييياال  ال  مييييييي الالح ووييييييي الالسيييييييو انم اللحييييييياالاأل وييييييي الال اهنييييييي الو يييييييقال  ب ييييييي الوحييييييي و ال شيييييييواال

 مب ال  ييييي اءال  ييييييو ولمييييي الحيييييوا الشييييي وا،الو شييييي ماالح ووييييي ال عييييي ءا الوطنميييييي الوسييييي  ل الل مييييي  ةالالع ييييي ةالاقن   لمييييي ال

م يييييي ال يييييياالحيييييي ةالون ال ال ليييييي ال ميييييي  الان خ بيييييي   ليييييي الالوجم يييييي الال سيييييي و م سالل وا ييييييبالالو غميييييي ا الالسم سييييييم الوال أ ميييييي

 .ن  مييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي الالع ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ةالاقن   لمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 الليييييي الآ ائ يييييي و  يييييي  الو يييييي الوعو ييييييم الاق حيييييي  الاأل  م يييييياالل يييييي ءا الوييييييعال ميييييي  ا الح ووميييييي الوسم سييييييم اللبسيييييي و  ال

ال.اهن انم الال للخ و الب  م الش ول ال س  ال االبلو ةال  م الاق ح  الاأل  م االلو   ب الاأل و الالسو 

ال
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ال

ال

س بالح ل الاله و الاح     ال ل ال وسمعالال ئمسال مسالس م  الصبحم  يآقاالال ونسمم الم م 

 ال   ء

اال ليييييي ال يييييي ا الاليييييي ئمسالال ونسيييييياال ييييييمسالسيييييي م الاسيييييي ب اال ميييييي ه الآقاالال ونسييييييمم الاألحيييييي الاح    يييييي ال/24 يييييي انسال

و  يييييييعالالو مييييييي ه و الق  ييييييي  ال   يييييييبال لم ييييييي الش ن ييييييي واالالالييييييي قال  لييييييي الحلييييييييالسييييييي ب  .الالو ليييييييسالاأل لييييييي اللل  ييييييي ء

ط لييييييييبالب يييييييي  الالوييييييييسالب ل  يييييييي ء،ال يييييييياالميييييييياال اميييييييي الالوخيييييييي واال ليييييييي الوسيييييييي  باال موو  اطم نيييييييي شالو خيييييييي  ال 

  .ال مو  اطم الالن شئ 

خيييييييي  الآقاالال ونسييييييييمم الاألحيييييييي اللبح  يييييييي  الاألحيييييييي الب يييييييي السيييييييي    ال ليييييييي ال و مييييييييعالاليييييييي ئمسالال ونسيييييييياال ييييييييمسال

سييييييبو الالو  يييييياالو  طيييييي ال مييييييياللنعسيييييييالاليييييي قالحليييييييالاأل الو لييييييسالاأل ليييييي اللل  يييييي ء و سييييييوو القسيييييي ب ااالسيييييي م 

ال  الون   الو الاإل  اب   .صبحم  ال   ل الال   ةال  بب

سيييي    ال ليييي النشيييي الالو سييييو الصييييب حالاألحيييي ،ال  وييييعال  جيييي الويييي ال لعيييياالو ميييي ه ال يييياالوسييييطالال  صييييو الالو  ييييب   

 .ال ونسم ،الح ولم ال  بو ال ونسم الو   وااله     الون ه  اللل ئمس

 ييييي ال  مييييي شال ييييياالاسييييي    ةالل    ييييي  ال طل ييييي ال بييييياال  جييييي الوييييي ال المييييي ه و البشييييي   الشالشييييي بالم مييييي الوييييي القو الوه يييييا

سيييييي  طال بيييييي  الالجييييييو ةال يييييي النميييييي  الاليييييي ئمسال ميييييي الال  بيييييي م البيييييي ال لييييييا،ال ويييييي اله يييييياالالييييييب ضالشالشيييييي بالم ميييييي ال 

 . ل   ءق    ال   بال لم  الش ن  واال موو  اطم ن شالو خ  ال ط لبالب   الالوسالبالالنم  ش.ال و ال   وا

 ال ليييي اللل  يييي ءالب ييييوال سييييبو ال ليييي ال  بنيييييالحيييياالالو لييييسالاألومييييأ اال و مييييعال ييييمسالسيييي م الالو سييييو الب يييي النحيييي   

االالا م  الوييييي  شييييي  ال لييييي ال   ل ييييييالالح ووييييي ال ييييياالالبلييييي الالييييي قالمنمييييي ال لمييييييال لييييي ال نييييييالالوحمييييي الالنييييي  االوييييي ال ييييي  سيييييو 

   .2011شال بمعالال  باشال اال واالش   الان ع    الون ال   ال

ل  يييييي ةالويييييي النعييييييو اللحو ميييييي الاال2016 ا ةالحيييييياالالو لييييييسالاأل ليييييي اللل  يييييي ء،الالييييي قال نشيييييي ال يييييياال ييييييالغميييييي ال     

 ال لييييي السييييي وطال  ويييييال11الح ووييييي ،ال جييييي  الو ييييي  االغ يييييبالون  ييييي م ال ييييي لواال نييييييالم سيييييسالل يييييو ةالال     و مييييي الب ييييي ال

 . وو ال  ،ال لنالالوخ واالهوالاقس خ ا الالو  ام اللوح   ال س  م اللوح  و الو نممالنم  الب ال لا.

 سييييييو الويييييي الليييييي ئمسالااليييييي قالم سييييييواالال-ومويييييين الو سييييييو ال نشيييييي ءالشالو لييييييسالاأل ليييييي الالو  يييييي اللل  يييييي ءشال   

 ."بحم اللس م  الب شطلبال  ع ءال اال  ضالمخا البوا ب  يالالو نم صال-    ئيال

 ويييييياالالو يييييياالوو  ال يييييياالالو سييييييو ال م يييييي ال نيييييييالمونييييييعالش ليييييي الال  يييييي ةالويييييي الوخ ليييييياالاألصيييييين االاإل يييييي اب   

 ." و  االونم الو الشأنيال  خ االا ط ابال وال  طماال االسم الال واالال   قالب لوح   

  "لوح ة

 وييييياالال ييييي ا ا الاح  ييييي البوو ب ييييي الالسيييييلط  ال  ال ليييييقال2021 وو /مولميييييوالال25اال صييييي  ال يييييالومييييي   ال  السييييي م    

الب لوييييي  الو  ييييي االالح ووييييي ،الوهيييييوالويييييي انالموييييي  سالالح ييييي ال بييييي ال صييييي ا الو اسييييييم الو  لميييييقال  ييييي اءالوييييي ال سيييييي و ال

 .،الال قال   ال  الو  الب   ملي2014

https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/20220213-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%B6%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%AD-%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D9%91%D8%AF-%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1
https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/20220213-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%B6%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%AD-%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D9%91%D8%AF-%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1
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ه الب يييي و ال الال يييياالا خيييي  وييييو /المولمييييو،ال يييي  ال ونسييييمو ال جيييي ال يييي ال حبييييواالبيييي لخطواال25آنيييي ان،الو  ييييبال  ييييب ال   

    ييييييم ال يييييي  واال   يييييي البييييييأح ابالسم سييييييم الم  ب ون يييييي ال  سيييييي ةالو سيييييي  الل ح مييييييقالوصيييييي لح  الالخ صيييييي ،الل يييييي الو

 .ليالم  وونيالبم   ةالالبب ال ل ال و الالنم  الالو سل ط

 نال ييييي الالييييي م الالح  ييييياالالن شيييييطال ييييياالح  ييييي الشوواطنيييييو ال ييييي الاقن يييييببشال لييييي الالحشييييي الال بمييييي الالوشييييي الولعييييي    

الو ييييي اال  الالشيييييي بال ييييي  الو اءالسييييي م ال يييييياالالو    ييييي ال يييييياالو ييييييالالييييي ئمس. ييييياالال مييييي ه ة،الو حييييي  اال يييييي ال  امييييي ال

 ." وو /مولمو،الل نيالاآل الشلوح ةال25

 السيييي م الالل نيييي الال ولميييي الللح ييييو ممالويييي ال  نبيييييالا  بيييي الويييي م الب نيييي و،الالشيييي  الاألوسييييطالوشييييو اال   م ميييي ال يييياال   

 االب نعمييييييي الهيييييييشال  الالو سيييييييو الشم ييييييي سالخ يييييييو الال  ييييييي ءالللسيييييييلط الال نعم مييييييي ش.الوو يييييييح ال نييييييييالبييييييي ال  بمييييييي 

 ."الو سو ،ال ن  اال  لم السم  ةالال  نو الو صاالالسلط  الواس  بلم الال   ءال اال ونس

  ميييييي الون يييييياالو يييييي بعال  الشهيييييي االالو سييييييو الم طيييييياالسييييييلط الوطل يييييي اللليييييي ئمساللب  يييييي اضال ليييييي ال  مييييييم الو    

 صييييييياالوال  يييييي ة،الوسييييييلط  الواسييييييي  القم يييييي االو ييييييي االال  يييييي ة،البوييييييي الم  يييييي  ضالويييييييعالوبيييييي   السيييييييم  ةالال يييييي نو ال

 ."ل   ءالسلط  الواس  باالا

  "قال سسال  نونم "    

لعصييييياال ييييياالو  نييييي اللييييييالال لوييييي الاال2016ومييييي   ال  الالو ليييييسالاأل لييييي اللل  ييييي ءال ييييياال يييييونسال أسيييييسالال ييييي  ال  

ميييييي ال الال م لال  ممنيييييي  الال  يييييي ئم .الو  ييييييضالالو لييييييسالبشيييييي ةالالو اسييييييم الال يييييياالا  بيييييي ال ن يييييي ال شيييييي اال  يييييي م ال ليييييي

 .ال س و م اللل   ء،الو  ب اال  الشقال سسال  نونم شالألقالب مااللي

  يييييي  الوشيييييي  نالون صيييييي و اللح  يييييي الالن  يييييي ال يييييياالاقح    يييييي  الال يييييياالشيييييي     ال ييييييونسالاألحيييييي الو  ييييييعالب   

 ةالقال يييييياالو اق  يييييي  ال ط لييييييبالبييييييمطب السيييييي احالو ميييييي الال يييييي االالسيييييي بقالنييييييو الاليييييي م الالبحميييييي قالوالوسيييييي واالالسيييييي ب

 .ال اخلم ال  حاالالبل ق

ال

ال

ال

ال

ال

ال
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اال  و الو الوال   وسم الو و  انم فال مماال س  الق  و  الوعالووس والو    ءالونمو الاأل

 س   ال48 و وب ال االغ و ال

BBC/ال  يييييي ال و  انميييييي ال لييييييي ال  يييييي الا  ويييييي  الويييييييعال وسييييييم الو   ييييييي ءالآخيييييي م ال يييييياالو وو ييييييي الونمويييييي الاألويييييييال 

 وال   و ال اال و وب البشأ الال و  ا الالو ص   ةال ل الح و ه .

ال   .وا م  ةال الو  االو م الالخ   م ال وم  وال ولمب ال  ال وسم ال   هل الطلب  البب ةالال سوم الل عسم 

الشييييييع  م شالسيييييي   الالو بليييييي الويييييي ال  يييييياالشال48و  يييييي اال  الشالخطييييييوةالال  لميييييي شهاالطلييييييبال  يييييي الا  ويييييي  الخييييييباالاليييييي 

البشأ الخططال وسم .

 و الحييييي لييييياال نييييي قال لييييي الال100ونعييييي ال وسيييييم الو يييييو ال قالخطيييييطاللغييييي وال و  انمييييي ال لييييي الالييييي غ الوييييي الحشييييي النحيييييوال

ال و  انم .

 ع  مييييي النييييي ،الوهييييياالا وا ييييي الوجم ييييي ال ممو ييييي اال ولمبييييي ال  ال و  انمييييي الطلبييييي ،الال و ييييي ،ال   بييييي  الوييييي ال وسيييييم البوو يييييبال

ال وسم .الحواالال   م الاألونم الا  و ه ال    ءالونمو الاألو الوال   و ال اال و وب ،الوال اال   

وييييي النموييييي الاألوو  ييييي االش  اال  نييييي ال وسيييييم ال ييييي  ةال نييييي و ال  حييييي اال ييييي ال ييييي  ال  بلمييييي الاألوييييي اللل   ئييييي ال ييييياال  ييييي ءال

 الو   ميييييي الال ييييييو  االل سيييييي  م الويييييي ال  يييييياال   ئيييييي وال  يييييي و ال يييييياال و وبيييييي ،ال  لم يييييي الالو يييييي ءالب ل  او يييييي الب لشييييييع  م الا

 األو اللل ومعش.

 حييييييي ةال  الو  نييييييي الب يييييييضالالييييييي واالالغ بمييييييي ال ييييييي الحييييييي   الوييييييي ال  ال وسيييييييم ال سييييييي   الللغييييييي و،الو  لييييييي الالوقمييييييي  الالو

ال وسم ال  ال ب  الب صاال وقالش اال قالو  ش.

  الويييييي ال وليييييي الوواطنم يييييي ال ليييييي الوغيييييي   ةال و  انميييييي ،الوسييييييحب الب  يييييي  الوييييييومعاالسييييييع  ا ال12وحجيييييي ال  جيييييي الويييييي ال

هيييييي الويييييي الصييييييو .الو  يييييي  الشييييييب  السيييييياالبيييييياال سالنمييييييو ال  الالوقميييييي  الالو حيييييي ةال سيييييي   اللسييييييحبال ومييييييعال   م ال  

الس   الالو بل ،الن بال  الجبج الوص   .ال48 مماالخباالال 

جيييييياالوشيييييي ال يييييي اءالل يييييي الاليييييي ئمسالاألو  انيييييياال ولييييييو موم ال ملمنسيييييي االاليييييي قالان  يييييي الشاليييييي   شالاليييييي قالمو يييييي ال  المن 

ال. وسم ال خططاللغ وال االاألم  الالو بل اله ةالالو ا  ،ال  اال نياللمسالل ميال لماال ل ال  

 م يييييياال ييييييوالومييييييو الاألحيييييي ،ال حيييييي االاليييييي ئمسال ملمنسيييييي االلويييييي ةالسيييييي   ال   مبيييييي ال بيييييي الال يييييي  االوييييييعالاليييييي ئمسالاألو

 ال ،الو  ييييييي االب مييييييي  .الو ييييييي االالبمييييييي الاألبيييييييمضال  الالييييييي ئمسالب مييييييي  ال ييييييي  ال  ييييييي الالوقمييييييي  الالو حييييييي ةالألو  انمييييييي 

الوال   ش.ال  موم الا ع  ال ل الش هوم الوواصل الالس االلل بلوو سم ال
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وييييي ال لج بييييي ش،الاو ييييي ءال ييييياالبمييييي  ال و  انمييييي ال ييييي الاق صييييي اال  ال ئمسييييي  الشييييي  الالوقمييييي  الالو حييييي ةال لييييي الش  و ييييي ال

ال   الال ئمسالاألو م االل م  ةال و  انم .الول المص  ال قال  لمقالو الالبم الاألبمض.

االالسيييييب ال يييييالو شيييييل الو  لوييييي الاسييييي و  السييييي   البيييييم الالييييي ئمسالب مييييي  الوالييييي  م الال وسييييياال ب مومييييي البيييييو م الميييييو 

ال مقالانع ا  . ح

قمييييي  ال الوييييي الالووم يييييواالالو اسيييييلو ال ييييياال ممييييياال  الالييييي   اللييييي المن شييييي ال لييييي الالو منييييي ،الل ييييي الوجييييياالهييييي ةالال حييييي م ا

 الو ح ةالوغم ه ال   الل  ال أجم .

منوييييي البألسيييييبو ،الاو لغييييي الب يييييضالشييييي    الالطمييييي ا الال    مييييي ال حب  ييييي الال ومييييي ال لييييي ال و  انمييييي ال ييييياال طلييييي الن  مييييي ال

 الالطمييييي ا البو الو وييييياالوئييييي  الالوبميييييم الوييييي الالييييي وق ا الللحعييييي مال لييييي السييييي  لييييي ال و  انمييييي ال ن ييييي السييييي ل   البوييييي الم ييييي  

الوال أوم ال ل ال واالووس  ا الش    الوخطوطالالطم ا .

لو لم ميييييي الاشخصيييييي ال نيييييي و ال  سيييييي ط الطيييييي ئ ةال  ب يييييي الللخطييييييوطالال وميييييي الال298،ال   يييييياال2014و يييييياالمولمييييييو/ال وييييييو ال

ال ال وسم . و الال  ءالالش  االو ال و  انم الال قالاح ل يال وا الالو و  م الالو  وو الو

  ال الا  و  يييييييو ييييييياالسيييييييم  الال  يييييييو الال بلوو سيييييييم ،الوييييييي الالو ييييييي  ال  الم  ييييييي الالوس شييييييي  الاأللوييييييي ناال وقاالشيييييييول 

ال ء.وعالال ئمسال ملمنس اال اال مماالمو الاقجنم الووعالال ئمسالبو م ال االووس والمو الالجبج

ا ييييييبالوا،الويييييي ال وحيييييي  الالوس شيييييي  الاليييييي قال سييييييل ال ميييييي  ةال لو نميييييي الويييييي ال نغييييييمبالوم  يييييياال يييييياال مسييييييوب /ال يييييي نو الاألو

ءال يييييياالا  صيييييي  م الوخمويييييي ال ليييييي ال وسييييييم ال  االشيييييين ال قالغيييييي و،الويييييي   اال صيييييي مح  ال واالغ بميييييي ال خيييييي  الو   يييييي 

الحلاالالن  والال س  ق.

الل  الالوس ولم ال االب لم ال للواالو الشأ ال قال و عالبح واالانع ا .

 

فالو شح الالموم ال  لم قالبم  مسال    ال واال2022اقن خ ب  الال ئ سم الالع نسم ال 

  ال االب  مس  وعالان خ باال بم الل 

 

مييييييييو شال طيييييييي  الحول  يييييييي اللبن خ بيييييييي  الال ئ سييييييييم الالع نسييييييييم ،ال  يييييييي  الو شييييييييح الحيييييييي بالشال و و الال/24 يييييييي انس

و يييييياالالبم يييييي مسال واالو  بيييييي ال  وييييييعالان خيييييي باالل يييييي ال يييييياالبيييييي  مسال ويييييي  الاآلقاالويييييي ال نصيييييي  ه .الالمومنيييييياال يييييي لم ق

 الويييييي   وبم ييييي مسالح  ويييييي الللغ ميييييي ال  ييييي ةالاليييييي ئمسال مو نوميييييياالالخط ب ييييي الاليييييي قالاسيييييي و الأل جييييي الويييييي السيييييي   ،البيييييي  

  ."وو ش الالموم الالو ط اال م منال وو الال قالا  ب الالسب ال ن  الشلمس المومنم 

   ب 

المومنييييييييياالال ييييييييياال واال  ويييييييييعال بمييييييييي الل ييييييييي ال ييييييييياالبييييييييي  مسالاألحييييييييي ،ال   ييييييييي  الو شيييييييييح الحييييييييي بالال و و ميييييييييو 

 قالبم يييييي مسالب ل ويييييياال ليييييي ال  ال  ييييييو ال  نسيييييي الشو صيييييي لح ش،الو ليييييينال ويييييي  ال يييييي لم لالنتخابوووووواا الر ا ووووووي  ال ئمسييييييا

 .و ال نص  ه ال7500نحوال

https://www.france24.com/ar/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7/20220210-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%88%D9%86-%D8%B5%D8%BA%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%82
https://www.france24.com/ar/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7/20220210-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%88%D9%86-%D8%B5%D8%BA%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%82


 

  2022-2-14/  ثنيناال

 21العدد / 

27 
 

الووا يييييي ال  ال  نسييييي الال      ميييييي ةالآ ميييييي ش،الوصييييي ح البم يييييي مسال  ئلييييي الشنحيييييي الهنييييي الو يييييي اللن  ييييي البصييييييو ال ييييي اِّ

 ."و  ب ةال ن  ال حواالش وبال  م اشالبع نس الشو ص لح 

 هجرة... عالقاا تاريخي ... مصالح مشترك ... االنتخاباا الر ا ي  الفرن ي  بعي ن مغاربي  للمزيد:

 اال الالمويييييم الالو طيييييويييييشييييي  ةال  ال ييييي لم قالبم ييييي مسال وا ييييييالصييييي وب ال ييييياالال  ييييي  ال لييييي الون  سيييييم  الو  ييييي  الاإل   

 . االاس طب   الال  ق

ويييييي   و الالو يييييياالخط ب يييييي الاليييييي قالاسيييييي و الأل جيييييي الويييييي السيييييي   ،ال  نيييييي الح  ويييييي الللغ ميييييي ال  يييييي ةالاليييييي ئمسال مو نومييييييا

  ."وو ش الالموم الالو ط اال م منال وو الال قالا  ب الالسب ال ن  الشلمس المومنم 

ب ااال بمييييي شال ييييياال الو شيييييح الحييييي بالال و يييييو مم الشنحييييي ال نييييي الوع ييييي  الطييييي  ...ال)ل ييييي (القالمو ييييي الاسييييي و  ييييي    

 الش نيييييي ال  ا ييييييعال ييييييال شيييييي  ةال ليييييي النم ميييييي المومنميييييي الو ط  يييييي الحييييييواالاسيييييي ب ااالالوييييييواطنم الب لو يييييي   م ،الو    يييييي ال

 ."ال وم الالع نسم الالح م م 
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