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 الزاملييييييء بلضييييييولبن ييييييذبالمليييييي ولن بالودةنييييييانن بللو نيييييين ب و بال ييييييو  بلمضليييييي بال  ميييييي بن يييييي  ب ليييييي  ب

 (..)موقعبمضل بالدواب(6.)ص(م لءبوا اريبولنح لو بالىبالدزاه بوالقض ل

 ييييييقببالييييييوقن لببممملييييييءباةييييييح ببالمديييييي ح باتهلنيييييي ب..بالزاملييييييءبنيييييي  وبوزار بالوضيييييي ر بلحييييييببم يييييي  بب 

 (..)موقعبمضل بالدواب(6.)ص(مد ح باألهلن بلوأمن بح ض بالمواد بم بالدحن ال

 د ئييييييببرئيييييين بالنرلميييييي  بن ييييييودبزن روييييييببلمقييييييرباألمييييييدبالموحيييييي  ب ييييييءبدنونييييييور  بون  يييييي بميييييي بالليييييية ر ب

ال راقنيييييييي ب ييييييييءبوا ييييييييدد ب لييييييييىبضييييييييرور بحييييييييببم يييييييي  ببالض لنيييييييي بال راقنيييييييي بووقيييييييي ندبالوليييييييي نق ب

 (..)موقعبمضل بالدواب(7.)ص(ل د

 نووقييييييييعبقنييييييييوبب  وويييييييببن ييييييييأ برئ ليييييييي بالضم ورنيييييييي بوائيييييييوق بال يييييييي مريبنلييييييييمءب مر يييييييي ب  ييييييي  ب

 ( ةقبدنوز(..)7ص.)("الولون 

 لمو ن يييييييييييي ب.مييييييييييييرن بهيييييييييييي من ..بد ئييييييييييييببن ليييييييييييي بو يييييييييييي نببلضديييييييييييي بدن ننيييييييييييي بلزنيييييييييييي ر بالقد يييييييييييي  ب

 (انرثبدنوز(..)8.)ص(ال ل رن 

 دةيييييييييييين  باتضوميييييييييييي لبمييييييييييييعبمحيييييييييييي   بالنديييييييييييي بومممييييييييييييببالم لنيييييييييييي با ضييييييييييييىبلو يييييييييييي نببلضدويييييييييييين ب

 (الم لوم ب(..)و  ل ب9.)ص(ن اقوة  نو

 نرلمييييييي دءبنحييييييياربمييييييي ب ةييييييييذبلييييييي ربةييييييير باليييييييي وتر بقييييييي بو ضيييييييزبال وليييييييي بال راقنييييييي ب ييييييي ب  ييييييييعب

 ( ةقبدنوز(..)9.)ص(الرواوب

 انييييييرثب(..)11.)ص(اليييييي وريبود لييييييببوزنييييييربالييييييدةدبنننيييييي  باللييييييد بالقيييييي دودءبحييييييوببو ننديييييي  بهيييييياابال يييييي د

 (دنوز

 بمديييييييييي را بالموةييييييييييببالد ئييييييييييببالضنييييييييييوريبن  دييييييييييببال يييييييييي  مء بلميييييييييي اابالورنييييييييييثب ييييييييييءبم  ييييييييييرو ء 

 (الملل (..)11.)ص(و ر و 

 د ئيييييييييييييببن  ييييييييييييي ب.لييييييييييييين بباروةييييييييييييي لب.لييييييييييييي  ربالنديييييييييييييزن بوال ييييييييييييي زب يييييييييييييءبدنديييييييييييييو بونقوييييييييييييير ب

 ( رنن NRT(..)12.)ص(حق

 د ئييييييييييييبب يييييييييييي باليييييييييييي نمقرادءبتبنلييييييييييييون  بومرنييييييييييييربالييييييييييييرئن بنييييييييييييرهدبةيييييييييييي ل ب ييييييييييييءبمضليييييييييييي ب

 (الةرا بدنوز(..)12.)ص(الدواب
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 الةرا بدنوز(13.)ص(ومح لن بالمقةرن بنمو ن  باروة لباألل  ربال   مءبنوضب(..) 

 ال يييييييرايبومةيييييييربننحمييييييي  بر ييييييي   بوة نيييييييببالضليييييييربال رنيييييييءبوالد يييييييوذبنواقيييييييعبالدقيييييييببالنيييييييريبنييييييين ب

 (الةرا بدنوز(..)13.)ص(النل ن 

 دييييييييييييوريبالميييييييييييي ل ءبنيييييييييييير ب لييييييييييييىبالةيييييييييييي ربوالحلنولييييييييييييء بقيييييييييييي  مواب. لييييييييييييو دبرلييييييييييييىبالقضيييييييييييي ل..ب

 (..)و  ل بد  (14.)ص(ورت ب

 وزار بالم لنيييييييييييييييي  بقييييييييييييييييرارب ةييييييييييييييييذبقنميييييييييييييييي باليييييييييييييييي ند ربضيييييييييييييييي لبضييييييييييييييييم بحزميييييييييييييييي بميييييييييييييييي ب

 (و  ل باتدن لبال راقن (..)14.)ص(اإلةقح  

 اليييييييي نمقرادءبال ر لييييييييو دء باضوميييييييي لبالوحيييييييي ل بالمقمييييييييءبليييييييين ق ب ييييييييءب.رننييييييييببوح وميييييييي باأل لننيييييييي ب

 (و  ل باتدن لبال راقن (..)16.)ص(م ضن 

  و  ليييييي باتدنيييييي لب(..)16.)ص(رئيييييين بمضليييييي بالقضيييييي لباأل لييييييىبنووضييييييببرلييييييىبلديييييي  ب ييييييءبزنيييييي ر برلييييييمن

 (ال راقن 

 و  ليييييي ب17.)ص(ب’حضييييييورن  ب’ننيييييي  بميييييي بوزار بالورننيييييي بن ييييييصباددييييييقيبالةةييييييببال رالييييييءبالميييييي دءب(..)

 ( د  

 ( ةقبدنوز(..)17.)ص(ح ل بال  مري ب دو بوةةببر ق بوح ل بض ن بنرئ ل بالم ل ءو 

 المح مييييييي باتوح  نييييييي بوحييييييي  بمو ييييييي ابلضللييييييي بالد ييييييي بن  ييييييي   ب يييييييو بنييييييي ببالور ييييييين بلمدةيييييييببرئييييييين ب

 ( ةقبدنوز(..)18.)ص(الضم ورن 

  قب يييييية(..)19.)ص(الةيييييي ربننلييييييةبرنييييييرا بوقيييييي   باإلديييييي ر برميييييي بح وميييييي بنيييييي و بالميييييي ل ءب.وبالم  رضيييييي

 (دنوز

 الةنييييييييي ذبورئييييييييين بض م ييييييييي بالييييييييي   لباإلنرادنييييييييي بننحمييييييييي  بلييييييييينببو زنيييييييييزبالو ييييييييي و بنمضييييييييي ببونييييييييي  بب

 (الران  (..)19.)ص(ال نرا 

 ال ز ليييييييييييءبن  ييييييييييي بوة ةييييييييييينبب و  نييييييييييي بالةييييييييييي ر  بتبن ودييييييييييي باألمييييييييييين بول ييييييييييي بقييييييييييي بنييييييييييي وم ب

 ( ةقبدنوزب(..)20.)ص(ال  ئ 

 (الم لوم (..)و  ل ب21.)ص(الح ند بالووا قبهوبالحببلمغ  ر بازم باتدل ا باللن لء 

 ال  نييييييييييييء بالوحيييييييييييي ل بالمقمييييييييييييءبم يييييييييييي  بن لوة يييييييييييي بن يييييييييييي بالوحر يييييييييييي  بدحييييييييييييوبالمليييييييييييي بالدةدييييييييييييءب

 (..)و  ل بالم لوم (21.)ص(ن تقلند

https://www.ina.iq/149389--.html
https://www.ina.iq/149389--.html
https://www.ina.iq/149399--.html
https://www.ina.iq/149399--.html
https://www.ina.iq/149390--.html
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 (انرثبدنوز(..)22.)ص(القنذب لىبمو من بامدن بنو رنببالدةدب ءباتدن ر 

 ببرل ورودءب’رضرادبن نببولقءبالقنذب لىب  (د  (..)و  ل ب22.)ص(’56مولو 

 مييييييييواد بنزر ييييييييبب نييييييييو بد ليييييييية ب ا ييييييييبببضد نيييييييي  بمنليييييييي  بوةيييييييي ربح ميييييييي  بن ت يييييييي ادب لييييييييىبق وييييييييب

 (الةرا بدنوز(..)23.)ص(مدزلب

 

 

 

 

  ( ةقبدنوز(..)24.)ص("+وأنن ب رنءبلر.يب راقءبن أ باوة يب .ون 

 و  ليييييييي ب(..)24.)ص(ووضيييييييي بدوانيييييييي بلوغننيييييييير بالنديييييييي بالمر ييييييييزي بليييييييي ربةيييييييير باليييييييي وتربملييييييييوقربوت

 (األدن لبال راقن 

 (الم لوم ب(..)و  ل ب25.)ص( رنقلبوةوو بم مق بتدو جبال روو بالورقءبالمو رج 

  ص(مةر بالر ن بنوضببوحانرابلزن ئدببن اابال أ(.25(..)NRT  رنن ) 

 

 

 

https://www.ina.iq/149401--.html
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  اض يييييييي بال ضميييييييي  بن لديييييييي ئرا بلنديييييييي لب  رل بوقيييييييي ئءبلموباإلمييييييي را بويييييييي  وبضنييييييييو باليييييييي وببالحلنةيييييييي

 (24(..) راد ب26.)ص(الملن ر 

 

 

 

 

 رئييييييين بوزرالبرليييييييرائنب برحنيييييييي لباوةييييييي يبرنيييييييرا بالدييييييييوويبن ديييييييءبزنييييييي   باتضييييييييدرابب يييييييءبال ييييييييريب

 (رونورز(..)28.)ص(األولد
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ب ل  ب الزاملء بلضولبن ذبالمل ولن بالودةنانن بللو نن ب و بال و  بلمضل بال  م بن   

 ولنح لو بالىبالدزاه بوالقض لم لءبوا اريب

الد ئيييييييبباألوببليييييييرئن بمضلييييييي بالديييييييواببالنيييييييودب”بحييييييي  دبالزامليييييييءب”باليييييييوقنبباللييييييين ببموقيييييييعبمضلييييييي بالديييييييواب 

نم ونييييييييببرئيييييييين بوا ضيييييييي لبمضليييييييي بال  ميييييييي باتوحيييييييي  ي بلمد ق يييييييي ب ديييييييي ب مييييييييببب2022 يييييييين دبب20األحيييييييي ب

دبالدنيييييي نءبال  مييييييببل دييييييوا بالمضليييييي ب ييييييقببالمرحليييييي بالمقنليييييي  بوالم يييييي  ببالوييييييءبو رقييييييبب ملييييييب بووقيييييي ندباليييييي  

 مييييييببمضليييييي بال  ميييييي باتوحيييييي  يبميييييي باضييييييببوقيييييي ندب  ميييييي بحقنقنيييييي بوحييييييببضيييييياريبللم يييييي  ببو ييييييءبمقيييييي مو  ب

 بالرئ لييييي بلضيييييولبن يييييذبالملييييي ولن بالودةنيييييانن بللو نييييين ب و بال يييييو  باليييييىبمضلييييي بئيييييو ييييي  ب ضيييييوبهن.الند لييييي 

اب لييييييىبا  ميييييي بن يييييي ل ب ييييييرودبالو نيييييين ببال  ميييييي باتوحيييييي  يباحيييييي  با يييييي  ببالةليييييي  بالميييييي لءبوات اريب بم يييييي   

ابا بمضلييييييي بال  مييييييي باهيييييييدبحلقييييييي ب يييييييءبضلييييييي ب ال  ةييييييي بنييييييي لمضل بلييييييينح بباليييييييىبالدزاهييييييي بوالقضييييييي ل بم ونييييييير 

ال وليييييي بال راقنيييييي بونضييييييببا بدليييييي هدبضمن  يييييي ب ييييييءبوقونوييييييبب بوا بمضليييييي بالدييييييوابب ا ييييييدبنقييييييو بلل دييييييوا بالوييييييءب

  مييييييي باتوحييييييي  يباليييييييىبو  ييييييي بالزامليييييييءبمضلييييييي بال.مييييييي ب يييييييأد  بوقييييييي ندبال  مييييييي بللميييييييواددن بوحيييييييببم ييييييي  ل د

ات وميييييييي  ب لييييييييىبالم وةيييييييين بوات ةيييييييي لبلقلييييييييوة   بميييييييي بالد قيييييييي  بوالقيييييييي را بوالمييييييييوار بالن ييييييييرن بووضييييييييعب

الحلييييييوببلم يييييي ل بالند ليييييي  بوال مييييييبب لييييييىبالييييييو م بباضييييييرالا بالو نيييييين بللةئيييييي  بالم ييييييمول بنقيييييي دو بالموازديييييي ب

 .تلنم باةح ببال    ا بال لن بوالدلن باتوائبب2021اتوح  ن بل  دب

 قببالوقن لببممملءباةح ببالمد ح باتهلن ب..بالزاملءبن  وبوزار بالوض ر بلحببم   بب

 المد ح باألهلن بلوأمن بح ض بالمواد بم بالدحن 

الد ئييييييبباألوببليييييرئن بمضليييييي بالدييييييواببالنييييييودباألحيييييي ب”بحيييييي  دبالزاملييييييءب”بحييييييارباللييييين ببموقيييييعبمضليييييي بالدييييييواب 

ببر يييييييعبالييييييي  ربالميييييييوا بالغاائنييييييي بوباتل لييييييين بمييييييي بالملييييييي  بنقيييييييو بال ييييييي ببمييييييي ب يييييييقب2022 ييييييين دبب20

ووييييييأمنر يبال ننييييييرب لييييييىبال ييييييرائ بالةقنيييييير  ب ا ن يييييي بوزار بالوضيييييي ر بلحييييييببم يييييي  بباةييييييح بب”بالدحيييييين “واهم يييييي ب

وقيييييي ببالزاملييييييءب ييييييقببالييييييوقن لبب.المديييييي ح باألهلنيييييي بنيييييي لدريبالق دودنيييييي بلوييييييأمن بح ضيييييي بالديييييي  بميييييي بالدحيييييين 

 باميييييي دبوزاروييييييءبالوضيييييي ر بوالزرا يييييي بواةييييييح ببالمديييييي ح ب يييييي  بميييييي بممملييييييءباةييييييح ببالمديييييي ح باتهلنيييييي ب با

مليييييي ولن ب يييييير ن بوا ققنيييييي بقنييييييببا بو ييييييو بق دودنيييييي بلوييييييو نربالدحيييييين بنأ ونيييييي ر بال   ميييييي باتل ليييييين بلضييييييم  ب

اتمييييييي بالغييييييياائءباليييييييوددء بمد لن ييييييي بوزار بالوضييييييي ر بن تليييييييرالب يييييييءبحيييييييببم ييييييي  بباةيييييييح ببالمدييييييي ح باألهلنييييييي ب

ازميييييي باقوةيييييي  ن  بوبووضنييييييبباألميييييي باتقوةيييييي  يبلمو ن يييييي بومح ليييييين ببنيييييي لدريبالق دودنيييييي بلوضدنييييييببالمييييييواد باي

واليييييييومعب ضيييييييوبهنيييييييأ بالرئ لييييييي باليييييييىبالم ييييييي  ببالويييييييءبن ييييييي دءبمد ييييييي ب.الموق نييييييين بن روةييييييي لبالييييييي  ربالدحييييييين 

اةيييييح ببالمدييييي ح باتهلنيييييي بوالويييييءبومملييييي ب ييييييءب ييييي دبميييييد بالحقييييييويبالم لنييييي بللميييييزار ن  بوووقيييييي با ميييييربميييييي ب

المقيييييييرر بمييييييي بالحنيييييييوب بو  يييييييعبمليييييييوحق و  بالم لنييييييي  بو ييييييي دببمدحديييييييببل ييييييي دبحةيييييييول  ب ليييييييىبحةيييييييو  ب300

ملييييييي واو دبن ةيييييييح ببالمدييييييي ح بالح ومنييييييي بو نرهييييييي ب ب نمييييييي بو  ييييييي بنييييييي ور بنمو ن ييييييي بضمنيييييييعبمدييييييي لن دبميييييييعب

 . الض   بالم دن بنغن باتلرالبنوضعبالم  لض  بالحقنقن بووضدنببامره ب لىبالةر بال راقء
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ب

مدبالموح  ب ءبدنونور  بون   بم باللة ر بد ئببرئن بالنرلم  بن ودبزن روببلمقرباأل

 ال راقن ب ءبوا دد ب لىبضرور بحببم   ببالض لن بال راقن بووق ندبالول نق بل د

 وييييييودبد ئييييييببرئيييييين بمضليييييي بالدييييييواببال راقييييييءب . يييييي  بوا ب نيييييي  ب.حميييييي بزن روييييييببابموقييييييعبمضليييييي بالدييييييواب 

األمرن نييييييي  بوالم ييييييي ر  ب يييييييءب. مييييييي بببالوتنييييييي  بالموحييييييي  ب–الرليييييييمن بلمقيييييييرباألميييييييدبالموحييييييي  ب يييييييءبدنونيييييييور ب

ضللييييييي باإلليييييييوم لبالنرلم دنييييييي بنحضيييييييوربم  يييييييدبر لييييييي لبوو يييييييو بالييييييي وبباأل ضييييييي لب يييييييءباإلوحييييييي  بالنرلمييييييي دءب

اليييييي ولء بو.لوقييييييىبليييييين  وببن لمديييييي وبباليييييي ائدبلضم ورن يييييي بال ييييييرايبليييييي  باألمييييييدبالموحيييييي  باللييييييةنربمحميييييي بحليييييين ب

ال ييييييرايبورلييييييو    ب ور ب  ضييييييوب  يييييي بببنحييييييربال لييييييود بوضيييييير ب ييييييقبباللقيييييي لبنحييييييثبومد ق يييييي بو زنييييييزبم  ديييييي 

ومييييي مرب ييييييءباأللييييير بال ولنيييييي  بو. ييييي ب نيييييي  ب لييييييىب.همنييييي بو ييييييضنعبمد مييييي باألمييييييدبالموحييييي  بنودةنييييييابالم يييييي رنعب

والنيييييييراموبالودمونييييييي بمييييييي ب يييييييقببالو ييييييي و بوال يييييييرا  بميييييييعبالح ومييييييي بال راقنييييييي بومد مييييييي  بالمضوميييييييعبالمييييييي دءب

 .ونمل د  بال ر  لبال ولنن 

 برلييييييىبوا ييييييدد بزاربليييييين  وببمندييييييىبالليييييية ر بال راقنيييييي بو يييييي  ب ييييييءبرلييييييوقن لببو ييييييقبب و وييييييببميييييي بدنونييييييور

لييييي    بالليييييةنرب . رنييييي بن لييييين  بو.ضوميييييعب يييييوربوةيييييولببن ل ييييي  ربالموقييييي دب يييييءباللييييية ر بوضييييير بحييييي نثبمن  يييييرب

 يييييي ب.وضيييييي لبال ييييييراقنن بالمقنميييييين بهديييييي  بوالدلنيييييي بال ارليييييين  بو. يييييي ب لييييييىبضييييييرور بحييييييببم يييييي  ببالض لنيييييي ب

 بالقزميييييييي بورزاليييييييي بالم وقيييييييي   بو. ليييييييي ب يييييييي ب  ييييييييدبالم لليييييييي بالو ييييييييرن ن بال راقنيييييييي بووقيييييييي ندبالوليييييييي نق

للليييييية را بوالن ميييييي  بال راقنيييييي بوال نئيييييي  بال نلوم ليييييين ب ييييييءب ييييييبب وببال يييييي لدبل روقيييييي لبن مل ييييييد بوميييييي بض دييييييبب

آ ييييييييرب.لوقييييييييىبد ئييييييييببرئيييييييين بالمضليييييييي بنمممليييييييي ب.قلييييييييندب ور لييييييييو  ب ييييييييءبوا ييييييييدد بالليييييييين  بننيييييييي  بليييييييي مءب

األقلييييييندبو  يييييي برلييييييىب.همنيييييي برلييييييومراربالودليييييينقبوالو يييييي و بمييييييعبالليييييية ر بب نيييييي الرحم  بو.ضومييييييعبن يييييي  ربممملنيييييي 

ال راقنييييي بلوقييييي ندبال ييييي م  بل ميييييودبال يييييراقنن ب يييييءب.مرن ييييي  بوقييييي ب ييييي  بلييييين  وببملييييي لبالنيييييودبرليييييىبنغييييي ا بنووقنييييي ب

 .ال  ةم بن  بزن ر برلمن برلىبالوتن  بالموح  باألمرن ن ب.لوغرق بل   ب.ن د

ب

رئ ل بالضم ورن بوائوق بال  مريبنلمءب مر  ب    بنووقعبقنوبب  ووببن أ ب

 "الولون 

ب

ووقييييييعبالد ئييييييببالملييييييوقببن لييييييدب ز ييييييبب  ييييي   بنييييييودباتحيييييي  بقنييييييوببالمح ميييييي باتوح  نيييييي ب  ييييييو بب يييييةقبدنييييييوز 

الد يييييي بالوييييييءبوقيييييي دبن يييييي  بوال  ةيييييي بن  يييييي   ب ييييييو بنيييييي ببالور يييييين بلرئ ليييييي بالضم ورنيييييي  بو نميييييي بنيييييين  ب.دييييييبب

م  لةيييييي بلر نوييييييب بلييييييدبنلييييييون  بائييييييوق بالةييييييو باليييييي  عبنمر يييييي ب لن ضييييييع بلقييييييراربالمح ميييييي ب ييييييءبحيييييي ببضيييييي لب

 . ور يبآ ربلن و برئنل بللضم ورن ب ءبح ببقنوببال  و 

وقيييييي ببال  يييييي  بلو  ليييييي ب ييييييةقبدنييييييوز بر ب اليييييي  و بالوييييييءب.قمد هيييييي ب ييييييءبالمح ميييييي باتوح  نيييييي بن يييييي دب لييييييوورن ب

ورادب.ح ييييييي دبونديييييييو بر ييييييي   ب يييييييو بنييييييي ببالور ييييييين بلرئ لييييييي بالضم ورنييييييي بمضييييييي  ابضييييييي ل بإلليييييييزادبالضمنيييييييعبنييييييي ح

 ."ال لووربوالق دو بال راقء
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و.ضييييي  ب  ييييي  ب. ب قيييييرارب ييييييو بنييييي ببالور ييييين بلمدةييييييببرئ لييييي بالضم ورنييييي بن يييييي بادو ييييي لبالمييييي  بال لييييييوورن ب

(بمييييي بقييييي دو باح ييييي دبالور ييييين بلمدةيييييببرئييييين بالضم ورنييييي بوهيييييا بم  لةييييي بواضيييييح ب2ن ييييي ل ب.ح ييييي دبالمييييي   ب)

قنييييييوبباليييييي  و ب لييييييىبا ونيييييي ربادييييييببتباضو يييييي  ب ييييييءببوةييييييرنح بوالمح ميييييي بويييييي ر باليييييي بوا وقيييييي باد يييييي بلييييييوقرر

ميييييييور باليييييييدصبأل بالقييييييي دو بالم ييييييي ربالنيييييييببنحييييييي  بالمييييييي  بالم ندييييييي بللور ييييييين بلمدةيييييييببرئييييييين بالضم ورنييييييي ب

والقيييييراربوضييييي وزبولييييي بالمييييي    بمليييييو ر  بنقوليييييبب  يييييءب يييييبباألحيييييوابب ييييي  بقيييييرارا بالمح مييييي ب.نييييي  ب  دييييي بةييييينغو  ب

 ."زم  بللضمنعبولد ضعبلضواند  لوالبنقنوببال  و باوبر ه ب لن و بقراره بمل

مييييي بض ويييييببر. بالقنييييي  يب يييييءبوحييييي ل بالةيييييو  ب  ئييييي بال قليييييءبلو  لييييي ب يييييةقبدنيييييوز ب. ب هدييييي  بمر يييييح  ب ور نييييي  ب

آ ييييييربليييييين و باألو ييييييربح يييييي بنمدةييييييببرئ ليييييي بالضم ورنيييييي ب ييييييءبحيييييي ببقنييييييوببالد يييييي  بوالييييييمببميييييي رجبضييييييم ب

ةيييييي نقب نيييييي بال زنييييييز(بونح ييييييىبق ئميييييي بالمر ييييييحن بللمدةييييييببوهييييييوبالملو يييييي رب ييييييءبرقلييييييندب ور لييييييو  ب)  ليييييي ب

 ."نمقنولن بوا وق بادببلن و بمر ح بووا قن بللقو بال ور ن 

و ييييي  بمةييييي ربقضييييي ئءب.نليييييةبو  لييييي ب يييييةقبدنيييييوزبنأديييييببمييييي بالمقيييييررب. بو قييييي بالمح مييييي باتوح  نييييي بال لنييييي ب). ليييييىب

ليييييلد بقضيييييي ئن ب ييييييءبال ييييييراي(بنيييييودباألرن يييييي لبالمقنييييييب بضللييييييو  بال  ةيييييي بنحليييييدب  ييييييو بالد يييييي بن  يييييي   ب ييييييو ب

 . ببالور ن بلمدةببرئن بالضم ورن بم بقنببرئ ل بمضل بالدواببال راقءن

 يييييين دبالضيييييي ري ب لييييييىبادو يييييي بب.حيييييي بب7و ييييي  بميييييي بالمقييييييررب. بنةييييييو بمضليييييي بالدييييييواببال راقييييييءب ييييييءبضلليييييي ب

وقيييييرربرئييييين بمضلييييي ب.مر يييييحءبرئ لييييي بالضم ورنييييي  بل ييييي ب نييييي ببم  يييييدبال ويييييبباللن لييييين  بحييييي بب و ب قييييي ه 

 م بمييييي ب ييييي رب ييييين دبالضييييي ريبر ييييي   ب يييييو بنييييي ببالور ييييين بلمدةيييييببرئييييين بالديييييواببمحمييييي بالحلنوليييييءب يييييءبالمييييي

و. ليييييي بالد ئييييييببالملييييييوقب ب.الضم ورنيييييي بواليييييي بن يييييي بات ةيييييي يب ييييييءب قيييييي بالضلليييييي بالم ةةيييييي بل يييييياابالغييييييرذ

( ب4ن ليييييدب  ييييي   بمييييي  را بالد ييييي بلييييي  بالمح مييييي باتوح  نييييي  بنقيييييراربهنئييييي برئ لييييي بالنرلمييييي  بال راقيييييء برقيييييدب)

ببرئيييييين بالضم ورنيييييي بمضيييييي  ا  بونموضييييييبب يييييير بلن لييييييءبمونييييييعب ييييييءبالموضييييييم ب ييييييو بنيييييي ببالور يييييي بلمدةيييييي

 ب يييييييي  بال ييييييييور بن ييييييييغلو بمدةييييييييببرئيييييييين بالضم ورنيييييييي  بواللييييييييد برئ ليييييييي بالنرلميييييييي   ب2006ال ييييييييرايبمديييييييياب

ون ييييي بادو ييييي ببرئييييين بض نييييي بللييييينق ب ديييييو بتنييييي بمد ييييي بللمضيييييءبقييييي م ب يييييءبو ييييي نبب.وال ييييين  برئ لييييي بالح ومييييي 

قيييييييبباتدو  نييييييي  بالنرلم دنييييييي بالمن ييييييير بالويييييييءبضييييييير ب يييييييءبالح ومييييييي بالمقنلييييييي  بو يييييييقب ليييييييووربالييييييينق  بوالييييييي ب 

 .. وونر و رن باألوببالم ضء

 لمو ن  ب.مرن به من ..بد ئببن ل بو  نببلضد بدن نن بلزن ر بالقد   بال ل رن 

ا ليييييي بالد ئييييييببهيييييي  يباللييييييقمء بالنييييييودباألحيييييي  بو يييييي نببلضديييييي بميييييي بالدييييييواببالملييييييوقلن بلزنيييييي ر ببانييييييرثبدنييييييوز 

 .  ب.مرن به من القد   بال ل رن بلمو ن

ويييييدبو يييييي نببلضديييييي بمييييي بالدييييييواببالملييييييوقلن ب“وقييييي بباللييييييقمءب ييييييءبو وندييييي بو ن و يييييي بو  ليييييي بانيييييرثبدنييييييوز بادييييييبب

 .”لزن ر بالقد    بال ل رن ب ءبالمد دقبالح و ن بوالن ن  

ووزنيييييييعباترزايب ليييييييىبمدولييييييينءبالقيييييييوا باتمدنييييييي  بود ييييييي دببالزنييييييي را بويييييييأوءبلمو ن ييييييي ب“و.ضييييييي  بالليييييييقمءبا ب

 .”قض لب لىبالةل  بوالةض ئنن الن نببلل

ب

ب
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ب

ب

 دةن  باتضوم لبمعبمح   بالند بومممببالم لن با ضىبلو  نببلضدون باقوة  نون 

ا ييييي  بالد ئيييييبب ييييي بائيييييوق ب ولييييي بالقييييي دو ب  لنييييي بدةييييين ب باتحييييي ب با باضومييييي لب ييييي  بمييييي ببالم لومييييي ب و  لييييي ب

ر بالم لنييييي ب ييييي  بتضيييييببالضيييييغدبديييييواببالقيييييو باللن لييييين بامييييي بميييييعبمحييييي   بالندييييي بالمر يييييزيبوممميييييبب ييييي بوزا

 .ت يييييييي   بليييييييي ربةيييييييير باليييييييي وتر بم يييييييينرابالييييييييىبا باتضوميييييييي لبا ضييييييييىبالييييييييىبو يييييييي نببلضدويييييييين باقوةيييييييي  نون 

اتضومييييي لب ييييي  بد ضحييييي بر يييييدبا ب ييييي دبحضيييييوربوزنيييييربالم لنييييي ب“وق لييييي بدةييييين ب يييييءبوةيييييرن بلييييي  الم لوم   بر ب

األوليييييييىبونحيييييييثبميييييييعبوزنيييييييربولييييييي بن يييييييذباترنييييييي  باتبا بالمضوم نييييييين بقيييييييرروابو ييييييي نببلضدوييييييين باقوةييييييي  نون ب

 .”الم لنييييييييييييييييييييييييي بنضييييييييييييييييييييييييي و باتقوةييييييييييييييييييييييييي  ن بو. ييييييييييييييييييييييييير بووييييييييييييييييييييييييي نعبالندييييييييييييييييييييييييي بالمر يييييييييييييييييييييييييزي

 ب”.يبقيييييييراربنو يييييييابن ةيييييييذباوبر ييييييي   بلييييييي ربالةييييييير بنضيييييييببا بن يييييييو بمييييييي ب يييييييقببالموازدييييييي “و.ضيييييي   ب. ب

 . ” اللييييييييييي ربالحيييييييييي لءبللةيييييييييير بليييييييييييننقىب لييييييييييىبميييييييييي بهيييييييييييوب لنييييييييييب“م يييييييييينر بالييييييييييىب. ب

ربالةييييييير بواضيييييييرالبوغننيييييييرا بح ومنييييييي بمدليييييييببالمضوم ييييييين ب ييييييي  بن ةيييييييذبلييييييي “و. ييييييي ر بدةييييييين باليييييييىبا ب

ب . ”  ننر بن وض  با  د بالمواد 

ب

ب

 نرلم دءبنحاربم ب ةذبل ربةر بال وتر بق بو ضزبال ول بال راقن ب  ب  عبالرواوب

ب

قيييييي بب ضييييييوبمضليييييي بالدييييييواببم يييييي   بالضنييييييوريبنييييييودباألحيييييي بر ب ةييييييذبليييييي ربةيييييير باليييييي وتربب ييييييةقبدنييييييوز 

ل ولييييي بال راقنييييي ب ييييي ب  يييييعبرواويييييببال ييييي ملن ب يييييءبالقدييييي لبال ييييي دبمق نيييييببال ملييييي بالمحلنييييي بقييييي بنييييي  يبرليييييىب ضيييييزبا

 . ءبح بباد ة ذب.ل  ربالدةدب ءباأللوايبال  لمن 

وا يييييييربالضنيييييييوريب يييييييءبوةيييييييرن بد ييييييير ب ليييييييىبمدةييييييي  بموقيييييييعب ويييييييونور بالنيييييييود ب. ب  ةيييييييذبلييييييي ربةييييييير ب

الييييييدةدببملنيييييي را ب وترباضيييييي  ن بلييييييدون   بمر  يييييي بنيييييي لقوبب اااباد ةييييييذبليييييي رب10اليييييي وتربليييييين ل بالمنزادنيييييي ب

 ."$بلو ضزب  ب  عبالرواوببول بووم  بم بومونببم  رنعبالندىبالوحون 60رلىب

واقوييييير بنيييييأ ب ودةيييييببالض يييييو ب ليييييىبرنضييييي  بولييييي ئببلييييي  دبالدنقييييي بالةقنييييير بو ةيييييذب.لييييي  ربالليييييلعباألل لييييين ب

 ."الوءبوروندبن حون ض  باويبال  ببالمح و 

ضوم  يييييي  بنييييييودبالليييييين بحضيييييير بمحيييييي   بووييييييأوءبوةييييييرنح  بالضنييييييوريب قييييييبب قيييييي بمضليييييي بالدييييييواببال راقييييييءبا

الندييييييي بالمر يييييييزيبمةيييييييدةىب  ليييييييببم نييييييي  بوق د يييييييببوزنيييييييربالم لنييييييي ب ليييييييىب نييييييي باألمنيييييييرب يييييييقويبلمد ق ييييييي ب

 .و ا ن  باروة لبل ربالةر بال وتربمق نببال ند ر

وباو ييييييزبحيييييي  دبالزاملييييييءبالد ئييييييبباألوببلييييييرئن بمضليييييي بالدييييييواببالييييييايبر. باتضوميييييي لبنو يييييي نببلضديييييي بدن ننيييييي ب

ئقبوضمييييييعبالم لوميييييي  بومو ن يييييي ب مييييييببالنديييييي بالمر ييييييزيبال راقييييييء ب نميييييي ب  يييييي بالح وميييييي بالييييييىبلوقةييييييءبالحقيييييي 
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م  لضيييييي باللييييييلنن  بالد ضميييييي ب يييييي بوغننييييييربليييييي ربالةيييييير بواروةيييييي لب.ليييييي  رباللييييييويب ب. يييييي ربرلييييييىبا بالمضليييييي ب

لييييييينو اباتضيييييييرالا بالقزمييييييي ب   ييييييي ب يييييييءبحييييييي بب ضيييييييز بالح ومييييييي ب ييييييي بالييييييي بولييييييين و بملزمييييييي  بن ليييييييو  ادب

 . ن قجبام ربهاابالموضولةقحن وببال لوورن ب

نيييييي ور بقيييييي ببالد ئييييييببالملييييييوقببن لييييييدب  يييييي  ب ييييييءبم وديييييي بلييييييبب لييييييىبموامييييييعبالوواةييييييبب  نليييييينو  بالنييييييودبر ب

 . لييييييبباألحييييييزابباللن ليييييين ب  ميييييي بر ييييييعبليييييي ربةيييييير باليييييي وتر بوميييييير بالموازديييييي بالوييييييءب.قييييييرب ن يييييي بليييييي رب

 و ب. بوو يييييييابالةييييييير بالرليييييييمءبالحييييييي لءبنموا قييييييي ب. ليييييييببال ويييييييبباللن لييييييين  بوويييييييدبر يييييييعبلييييييي ربالةييييييير ب

 .الح وم ب.ن باضرالا بلو ونذبال ل ئربال  ئل ب ءبرواوببالمو ةن بوال  ملن بو قرالبالد  

و.ضييييي  ب.ديييييبب تبنيييييأ ب يييييءبا بوغنيييييرباتحيييييزاببموقة ييييي بمييييي بر يييييعبلييييي ربةييييير بالييييي وتر بل ييييي بنضيييييبب. بو نيييييرب

 ."ها باتحزابب  بهاابالوغننربن لول ئببال لوورن بال نمقرادن بالةحنح 

ةييييي ر بقييييي بقييييي دبال مييييين  بليييييو بمقورحييييي  بن يييييأ بلييييي ربةييييير بالييييي وتربمق نيييييببالييييي ند ربال راقيييييء بمييييي بو ييييي  بال

 .نند  بالو   لبوزنربالم لن ب لءب قوي بومح   بالند بالمر زيبمةدةىب  لببن  بب وري

واليييييون  بمةيييييي ربملييييي وبب ييييييءبوزار بالم لنييييي بال راقنيييييي  بنيييييودبالضم يييييي  بن ييييي  برم  دنيييييي بوغننيييييربليييييي ربالةيييييير ب

الييييي وتربمق نيييييبباليييي ند ربلمييييي بليييييببمييييي باد  يييي  بليييييلنءب ليييييىباقوةييييي  باليييينق  بوالييييي بن ييييي بمد لنييييي  ببو ةييييذبقنمييييي 

 .ز ندبالون ربالة ريبمقو  بالة ربرلىبرضرالبمراض  بل اابالمل 

وقيييييي ببالمةيييييي ربالمليييييي وببلو  ليييييي ب ييييييةقبدنييييييوز بر بوغننييييييربليييييي ربةيييييير باليييييي وترباألمرن ييييييءب.ميييييي دباليييييي ند رب

 وترا بللنرمنييييييببالواحيييييي  بواد ةيييييي ذبال  ئيييييي ا بب30دةدبالييييييىبميييييي ب و بال راقييييييءبضيييييي لبن يييييي باد ةيييييي ذب.ليييييي  رباليييييي

 ."2020الم لن بالموحقق بم بننعبال  دب ءبد  ن بال  دب

 ."و.وض ب. ب ل ربةر بال وتربام دبال ند ربال راقءبم ن بوتبنم  بوغننر بنل ول 

 ةييييييد ويبالدقيييييي ببو.ضييييي  بالمةيييييي رباليييييايبدلييييييبب يييييي دباإل ييييي ر برلييييييىبالييييييمببألديييييبب نييييييربم ييييييوببن لوةيييييرن ب. 

اليييييي ولء بوالنديييييي باليييييي ولءب  مويييييي ب دييييييو بال ييييييرايب ييييييءبوقو يييييي بن ةييييييذبقنميييييي باليييييي ند رب.ميييييي دبال مليييييي بالةيييييي ن  ب

وايبوغننيييييرب يييييءبليييييي ربالةييييير ب و ب رالييييي بليييييين و بليييييبباد  يييييي  بليييييلنءب ليييييىبالوضييييييعبالمييييي لءبواتقوةيييييي  يب

 ." ءبال راي

 يييييييي بو يييييييي نببليييييييي ربةيييييييير بب( برلييييييييمن  ب2020 يييييييي دو باألوببب19وا ليييييييي بالنديييييييي بالمر ييييييييزيبال راقييييييييء ب ييييييييءب)

 وتر بو قييييييي  بللموازدييييييي بب100.لييييييي ب ندييييييي ربمق نيييييييبب يييييييببب145ال ملييييييي باألضدننييييييي ب)الييييييي وترباألمرن يييييييء(بلو يييييييو ب

 .الوءباقره بمضل بالدوابب2021ال  م بلل ول بلل  دب

ن يييي ربرلييييىب. بالوضيييي دباللييييدويب ييييءبال ييييرايباروةييييعبن يييي بب ننييييربن يييي بر ييييعبليييي ربةيييير باليييي وترب.ميييي دباليييي ند رب

 .2021 ءبموازد ب

نيييييا رب. بضمنيييييعب.لييييي  ربالميييييوا بوالليييييلعب يييييءبالليييييويبال راقنييييي  ب ييييي   باروة  ييييي  ب ننيييييرا  بنييييي لوزام بميييييعب ةيييييذب

قنميييييي باليييييي ند ر بميييييي ب.ميييييي ربموضيييييي بالييييييون لب يييييي ن  بنيييييين باألوليييييي دبال يييييي نن  ب ضييييييق ب يييييي با وراضيييييي  بن ييييييذب

 .الم ومن بن ل أ باتقوة  ي

ب
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ب

ب

 ببو نند  بهاابال  دال وريبود لببوزنربالدةدبننن  باللد بالق دودءبحو

د لنيييييي ب ضييييييوبمضليييييي بالدييييييواب بم يييييي باليييييي وري بوزنييييييربالييييييدةدبنننيييييي  باللييييييد بالقيييييي دودءبحييييييوبببانييييييرثبدنييييييوز 

 .و نند  بهاابال  د

ووض ييييي باليييييي وريبنحلييييييببومنقييييي بةيييييي  ر بميييييي بم ون يييييي بليييييوزنربالييييييدةدبوحةييييييل ب لن ييييي بو  ليييييي بانييييييرثبدنييييييوز ب

 ييييييءبويييييي رن بب٧٣٩ل بب١الييييييوزاريبن ل ييييي  ب  بمييييي هوباللييييييد بالقييييي دودءبالوييييييءبالييييييود  باليييييىبمييييييوا قو دب يييييءباتمييييييرب

 ؟”٢٠٢٢ ٢ ٦

ب

ب

ب

 الد ئببالضنوريبن  دببال   مء بلم اابالورنثب ءبم رو ء بمد را بالموةببو ر و 

ب وببالد ئبباحم بالضنوري..بب الملل 

مديييييي رب ر ييييييو بضيييييي هزبلق وويييييي  بوليييييين  دبانديييييي لب ر ييييييو بوةييييييق باليييييي ن بو نيييييي لىبونقنيييييي ببالليييييين بال يييييي  مءب

بت ر بودلن بالورنثب!!المح     با

بوض  بن نق  بادض زبالم رول.ببمد ربالموةب ال ب

دنديييييو بو ر يييييو بوةيييييق بالييييي ن بونقنييييي بالديييييواببا بن يييييو بببلمييييي اابهييييياابالورنيييييثبالغنيييييربمقنيييييوبب!!بو ليييييىبديييييواب

بل دبموق بح زد.

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب



 

  2022-2-21/  االثنين

 25العدد / 

12 
 

ب

 د ئببن   ب.لن بباروة لب.ل  ربالندزن بوال  زب ءبدندو بونقور بحق

NRT دب ضيييييوبمضلييييي بالديييييوابب ييييي بدنديييييو بمحمييييي بديييييوريبال ن رنيييييب بالنيييييودباألحييييي  بمقورحييييي بللحييييي بقييييي ب  رننييييي

 .م باروة لب.ل  ربالندزن بوال  زب ءبالمحد  بالح ومن بواألهلن بن لمح    

وقييييييي ببرنيييييييبب يييييييءبوةيييييييرن ب ييييييي صببب بر ب .لييييييين بباروةييييييي لب.لييييييي  ربالنديييييييزن بوال ييييييي زبو يييييييو برليييييييىب ملنييييييي  ب

واقوييييير بالد ئيييييبب حيييييق بللحييييي بمييييي باألزمييييي  ب."وضيييييو بقيييييوادن بةييييي رم الو رنيييييببرليييييىبرقليييييندب ور ليييييو   بو ييييي دب

وهييييييوب. ب وروةيييييييعب.ليييييي  ربالنديييييييزن ب ييييييءب ميييييييودبمح   يييييي بدنديييييييو  بونميييييي بوقييييييي ربب.ليييييي  رباإلقليييييييند ب يييييييردب. ب

ن ييييييو بالةييييييريبالموضييييييو ب ييييييءبليييييي ربالندييييييزن بوال يييييي ز بن ةييييييصب ييييييءبةييييييد ويبنليييييي هدب ييييييءب. ميييييي ربن ييييييذب

 ."الم  رنعبالم دل ب ءبالمح    

 مقرادءبتبنلون  بومرنربالرئن بنرهدبة ل ب ءبمضل بالدوابد ئبب  بال ن

ا ليييييي بالد ئييييييبب يييييي بالحييييييزبباليييييي نمقرادءبال ر لييييييو دء بمحميييييي ب لنييييييب بن دييييييببتبنلييييييون  بومرنييييييربب الةييييييرا بدنييييييوز

وقيييييي بب لنييييييبابلنرديييييي موب   لملييييييدر  بنموييييييبب.نييييييرهدبةيييييي ل بلرئ ليييييي بالضم ورنيييييي ب ييييييءبضلليييييي بمضليييييي بالدييييييواب

 ب نردييييييي موباليييييي نمقرادءبال ر لييييييو دءباليييييييايبقيييييي دبميييييييعب يييييير  ئببوال ملنييييييي بقديييييي  بالةييييييرا بالةضييييييي ئن باللنليييييي  با

واضيييييييي  ب ليييييييي ند بمر يييييييي بالنييييييييودبلرئ ليييييييي بالضم ورنيييييييي ب."اللن ليييييييين بواتدو  نيييييييي  بلنلييييييييومربم ييييييييببللد  نيييييييي 

وقيييييي رلبالد يييييي دبالن ئيييييي  بوميييييي ضر ب ييييييءبقضيييييين بهو يييييين ربزننيييييي ريبادييييييببب رننيييييي رباحميييييي  بل نييييييبب نيييييير بو  رنزميييييي 

ابل ييييي ب يييييءبالليييييون   بات نييييير باتوحييييي  باليييييوددءبال ر ليييييو دءبومليييييصبمييييي باوةقدييييي بميييييعبال ييييير  لب ليييييىبور ييييينحب

 الوحييييييي ل بالمقميييييييءبقييييييي  رب ليييييييىب قييييييي بضللييييييي بادو ييييييي ببرئييييييين بالضم ورنييييييي بنملميييييييءببو. ييييييي ."اتوةييييييي يبنحضييييييي 

ا ضيييييي لبمضليييييي بالدييييييواب بوحلييييييبب نروديييييي ب ييييييءبالنرلميييييي  بليييييينمرربرئيييييين بالضم ورنيييييي بلييييييوالبنييييييرهدبةيييييي ل ب

  ."بد ييييييي  بمييييييي باتضيييييييرالا بودومديييييييىبللننييييييي بال ييييييين ءبالووا يييييييقرننييييييي رباحمييييييي بودحويييييييردبرايبات لننييييييي بوتبو

 ."وا يييييي رب لنييييييببالييييييىب احوييييييرادبالقيييييي دو بوضمنييييييعبالقييييييرارا بالقضيييييي ئن  بول يييييي بديييييير ذبالوضيييييي وزا بوالو  ديييييي  

ونييييين ب ضرندييييي بالح ومييييي  بالووا قنييييي بوليييييدبويييييدض بودحييييي بميييييعباتحيييييزاببات ييييير بملزميييييو بنضيييييغود  بالقوا ييييي ب

 ."تدو ييييييييييييييييييي نءبوهيييييييييييييييييييوبواضييييييييييييييييييي بوةيييييييييييييييييييرن الضم هنرنييييييييييييييييييي ب يييييييييييييييييييءبالمضيييييييييييييييييييءبن لنردييييييييييييييييييي موبا

وا يييييربب لنيييييب ب ييييي ب الوةييييي  ببنييييي ل نربمييييي بال ويييييبباللن لييييين بن وةييييي يبالننييييي بال ييييين ءبودحييييي بملييييي د و بليييييب  ب

 ."  وميييييي  ب ليييييي ند بم ييييييور   با مييييييربميييييي باليييييي بمييييييعب يييييير  ئد ب ييييييءبالييييييود بمييييييعبالضمنييييييعب يييييين  بولييييييد بو يييييير 

ن  ييييييي   ب يييييييو بنييييييي ببالور ييييييين ببوحييييييي   بالمح مييييييي باتوح  نييييييي بال لنييييييي  باترن ييييييي لبالمقنيييييييببمو ييييييي بحليييييييدبالد ييييييي 

ميييييي ب يييييين دبب7و يييييي  بميييييي بالمقييييييررب. بنةييييييو بمضليييييي بالدييييييوابب ييييييءبضلليييييي باليييييي .لمدةييييييببرئيييييين بالضم ورنيييييي 

الضييييييي ريب ليييييييىبمر يييييييحءبرئ لييييييي بالضم ورنييييييي  بل ييييييي بالضللييييييي بليييييييدبو قييييييي بنلييييييينبب نييييييي ببال ويييييييبباللن لييييييين  ب

قييييييرارا بن يييييي دببن لييييييومد لبوحيييييي ل بنضييييييدبمضمو يييييي بدييييييوابب ملييييييوقلن   بن يييييي با ييييييق بالمح ميييييي باتوح  نيييييي بال لنيييييي 

 لييييييييوورن بور يييييييين بالقنيييييييي  يب ييييييييءبالحييييييييزبباليييييييي نمقرادءبال ر لييييييييو دءبهو يييييييين ربزننيييييييي ريبلمدةييييييييببرئ ليييييييي ب

   .الضم ورنييييييي بواليييييييون    بمييييييي بالور ييييييين  بن ييييييي م باةييييييي ر بقيييييييرارا بملييييييينق  بن نقييييييي  برضيييييييرالا بور يييييييحب

 ليييييىبضيييييولبالييييي باةييييي ر برئ لييييي بمضلييييي بالديييييواببقيييييرارا بنةيييييو بنييييي ببالور ييييين بلمدةيييييببرئييييين بالضم ورنييييي ب

   .(ب.نييييييييييييييييييييييييي د3 ييييييييييييييييييييييييين دبالضييييييييييييييييييييييييي ريبولمييييييييييييييييييييييييي  ب)ب9نوييييييييييييييييييييييييي البمييييييييييييييييييييييييي با

و. لييييي بالد ئيييييببن ليييييدب  ييييي  بوق نميييييببد دييييي بلييييي  بالمح مييييي باتوح  نييييي بال لنييييي ب يييييءبقيييييراربهنيييييأ برئ لييييي بمضلييييي ب

  .الدواببالموضم ب و بن ببالور  بلمدةببرئن بالضم ورن بمر با ر 
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 نمو ن  باروة لباألل  ربومح لن بالمقةرن بال   مءبنوضب

 

ييييييببرئيييييين بمضليييييي بالييييييوزرال بمةييييييدةىبال يييييي  مء باألض ييييييز باألمدنيييييي بالم وةيييييي  بنمراقنيييييي ببدنييييييوز الةييييييرا ب وض 

.لييييييي  ربالليييييييلعبوالنضييييييي ئعبالم مييييييي بواألل لييييييين  بو ييييييي دبالوق يييييييببن أللييييييي  ربوقيييييييو بالميييييييواددن  بومح لييييييين ب

 .المقةرن 

ببن د  لبمل بب ءبد حن بال ضنل   رئن بمضل بالوزرالبنيوض 

يييييييببرئييييييين بمضلييييييي باليييييييوزرال باللييييييين  مةيييييييدةىبال ييييييي  مء بويييييييولءبوزار بالو ديييييييند بر راجبم يييييييو بإلد ييييييي لببوض 

 .((بموةيييييييرجب يييييييءب ا يييييييببالوةيييييييمندباأللييييييي  بلم نرنييييييي بد حنييييييي بواليييييييدبالق نمييييييي ب)ال ضنلييييييي 500مل يييييييببلييييييي  ب)

 .ووضم بالووضنب بوولءبوزار بال ن ببوالرن ض  بودةنابالم رولبآدة  ب

 

 قعبالدقببالنريبنن بالنل ن ال رايبومةربننحم  بر    بوة نببالضلربال رنءبوالد وذبنوا

نحيييييييثبوزنيييييييربالدقيييييييببد ةيييييييربحلييييييين بال ييييييينلء بالنيييييييودباتحييييييي  بميييييييعبالليييييييةنربالمةيييييييريبلييييييي  بب الةيييييييرا بدنيييييييوز

ولنييييي بمحمييييي باليييييم  نببآ ييييي يبالو ييييي و بالم يييييور بوالودلييييينقبالمونييييي  ببنييييين بال يييييرايبوضم ورنييييي بمةيييييرببال يييييراي

 . ءبمض ببالدقب

حييييييوببا يييييي   بوة نييييييببالضلييييييربال رنييييييءبوالد ييييييوذبودقييييييببننيييييي  بللييييييوزار ب يييييي بال يييييينلءبقولييييييبب  وييييييدبالون حييييييثب

نواقيييييعبالدقييييييببالنييييييريبنيييييين بالنلييييي ن بودقييييييبباللييييييلعبوالنضيييييي ئعب نييييييربالورادزنييييي بو ييييييو بآ يييييي يبو ققيييييي  بوض رنيييييي ب

  ."مومنز بنن بالض دنن 

و.ضيييييي  ب  ميييييي بويييييييدبالون حييييييثبن يييييييأ بضييييييرور ب  يييييييدب.د يييييي لبو.لوضييييييي   بم وييييييبب.قلنميييييييءبللمد ميييييي بالنحرنييييييي ب

 ."النحريبلودةناباد د بنرد موبالو  و بالوقدءبللمد م بال ولن بلو زنزبمد وم بالدقب

ب
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 دوريبالم ل ءبنر ب لىبالة ربوالحلنولء بق  مواب. لو دبرلىبالقض ل..بورت ب

.نييييي  بز يييييندبائيييييوق ب ولييييي بالقييييي دو بديييييوريبالمييييي ل ء باألحييييي  بموقةيييييببمييييي بحييييي نثبن يييييذبالقيييييو ببو  لييييي بدييييي   

   ."اللن لن ب  بولقن  ب و  ن ا 

( بر ب ال يييييييرايب ولييييييي  بوض ييييييي د بم مييييييي ب2022 ييييييين دبب20مييييييي ل ءب يييييييءبو وندييييييي بو ن  ييييييي ب دييييييي    ب)وقييييييي ببال  

   ."لحة باتم بولن   بالق دو بور ذبال  رضن ب لنب بلاابدأل بلو  مرهدب ءباتود بات نر 

واضييييييي  بالمييييييي ل ءب. ب م  ييييييي  د  بوليييييييم د  بمييييييي  راب يييييييءبولييييييي ئببات يييييييقدب ييييييي بوضيييييييو بو  نييييييي ا بلحنييييييي  ب  

اللن ليييييين  بدحيييييي بدر ضيييييي  بن يييييي ببقيييييي دع بل دديييييي ب ييييييءبالوقيييييي بااوييييييببدلييييييوغرببميييييي ب ميييييير بن ييييييذبال  ةيييييين  ب

   ."الح نثب  بالو  ن بم ب و بوق ندبا ل 

وويييييي نعبالميييييي ل ءب  أميييييي باااب يييييي  بالو  نيييييي بةييييييحنح  ب دد لييييييببهييييييا بال  ةيييييين  بنوقيييييي ندبا لو يييييي ب.ميييييي دبالقضيييييي ل ب 

دديييييي بدد لييييييببالقضيييييي لبنمح ليييييينو دبمد يييييي  بولييييييد و بموضيييييي مدن بم  يييييي  بوااابلييييييدبنمنيييييي بالو  نيييييي بنأ ليييييي بق د يييييي  ب  

   ."ترن  باتم بواتلوقراربواللقدب ءبالنق 

 

 وزار بالم لن  بقرارب ةذبقنم بال ند ربض لبضم بحزم بم باإلةقح  

 ةييييييذبقنميييييي باليييييي ند ربضيييييي لبضييييييم بب. يييييي  بوزار بالم لنيييييي  بالنييييييودباألحيييييي  ب. بقييييييرارب و  ليييييي باتدنيييييي لبال راقنيييييي 

 .حزمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي بمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي باإلةيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييقح  

وق لييييي باليييييوزار ب يييييءبننيييييي  بولقويييييبب)وال( برد ييييي ب ليييييي  بن   ييييي بم للييييي و  بالييييييىبوةيييييحن بالو يييييوه  بال ن لنيييييي ب

 يييييءباتقوةييييي  بال راقيييييءبوالويييييءبا وقييييير بالن ييييي باللن لييييي بالم لنييييي بال  مييييي بممييييي ب.  باليييييىبوقننييييي بقييييي ر باإلةيييييق ب

 ."الميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي لءب ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييءبالنليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

ضيييييييرورن  ؟ ب دييييييي م باد ييييييي ر بب2020ااب ييييييي  بو ةييييييينذبلييييييي ربالةييييييير ب يييييييءب ييييييي دو باتوببو.ضييييييي    ب لمييييييي 

  ئيييييي ا بالييييييدةدبقنييييييبب يييييي من ب  ديييييي بالح وميييييي بال راقنيييييي بوواضييييييببضييييييغود  بومونلنيييييي به ئليييييي بنندميييييي ب  ديييييي بو يييييي   ب

الوزام و ييييييي بال ا لنييييييي بوال  رضنييييييي باتل لييييييين  بحنيييييييثب  دييييييي باحون دنييييييي  بالدقييييييي بللندييييييي بالمر يييييييزيب يييييييءبهنيييييييودب

 بو ييييي  بمييييي بالمووقيييييعب. بودةييييياب يييييءب ضيييييو ب ييييي دبوال يييييرايب ييييي  ب ليييييىب ييييية ب2020األوبببليييييرنعبو يييييءب ييييي دو 

 ."ازمييييييييييييييييييييي باقوةيييييييييييييييييييييي  ن ب يييييييييييييييييييييي مل بضيييييييييييييييييييييي ل بدونضييييييييييييييييييييي باد ةيييييييييييييييييييييي ذباليييييييييييييييييييييي  ربالييييييييييييييييييييييدةد

و. يييييي  ب. ب قييييييرارب ةييييييذبقنميييييي باليييييي ند ربضيييييي لبضييييييم بحزميييييي بميييييي باإلةييييييقح  بالضوهرنيييييي بالوييييييءبولييييييو   ب

 ن ب  دقيييييي بحليييييي بن ل يييييي لدباضمييييييعبموممليييييي بندنيييييي باتقوةيييييي  بال راقييييييء بواو ييييييابهيييييياابالقييييييراربدونضيييييي بازميييييي باقوةيييييي 

 وتربوهيييييياابميييييي بليييييينببازميييييي بب20 ييييييءبحند يييييي بالييييييىبببنض ئحيييييي ب وروديييييي  بحنييييييثبوةييييييببليييييي ربنرمنييييييببالييييييدةد

اقوةييييييي  ن ب.  باليييييييىبةييييييي ون بانةييييييي لبالح ومييييييي بن لوزام و ييييييي بالم لنييييييي بمييييييي ب نيييييييو بلييييييي نق ب  رضنييييييي بو ا لنييييييي ب

وم  نيييييي  بحنييييييثبوييييييدب  ييييييدبهنئيييييي بالحم نيييييي باضيييييي   بالييييييىب يييييي وور برواوييييييببالمييييييو ةن بوالموق  يييييي ن بوالحم نيييييي باتض

اتضوم  نيييييي بنزنيييييي   بو ةنةيييييي  بالةئيييييي  بالض نيييييي  بالملييييييو    بلو ييييييونذبالوغننييييييربالديييييي ر ب ييييييءبليييييي ربالةيييييير ب

 ييييييرنح بالةقييييييرال باتب. بمضليييييي بالدييييييوابب ةييييييذبالمنيييييي لةبالم ةةيييييي بلل ييييييموببالض نيييييي بوالييييييايب.  بببوا  ديييييي 

https://www.ina.iq/149389--.html
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 ."اليييييييييييييييييييييييىب ييييييييييييييييييييييي دب يييييييييييييييييييييييموبب.يليييييييييييييييييييييييربض نييييييييييييييييييييييي  بضيييييييييييييييييييييييم بالحم نييييييييييييييييييييييي باتضوم  نييييييييييييييييييييييي 

 ر بالييييييىب. ب وغننييييييربليييييي ربةيييييير باليييييي ند ربضيييييي لبنيييييي لوزام بمييييييعبودننييييييقبم ييييييرولباإلةييييييق باتقوةيييييي  يبو. يييييي

الييييييايب.دلقيييييي بالح وميييييي بال راقنيييييي ب لنييييييببملييييييمى الورق بالننضيييييي ل بو يييييي  ب نيييييي را بضييييييرورن بإلةييييييق بالد يييييي دب

ال ن ليييييييءبلققوةيييييييي  بال راقييييييييء  بمضييييييينة ب. ب وغننييييييييربليييييييي ربالةييييييير ب. دييييييييىبقييييييييو ب ننييييييير ب ييييييييءبالمة ةييييييييبب

لليييييينق بوهييييييوبنووا ييييييقبمييييييعبوةييييييرنح  بالنديييييي بالمر ييييييزيبالوييييييءب. يييييي  ب. بر ييييييعبليييييي ربالةيييييير ب.  بباتقوةيييييي  ن 

%ب23رلييييييىبزنيييييي   بام  دنيييييي بوديييييي   بالمدييييييووبالمحلييييييء بولو ةيييييينذبضييييييغدبالدةقيييييي  ب لييييييىبوزار بالم لنيييييي بندليييييين ب

وهييييييوبميييييي بم  يييييي بوزار بالم لنيييييي بميييييي بوضيييييي وزباألزميييييي بالد وضيييييي ب يييييي باد ةيييييي ذب.ليييييي  ربالييييييدةدب  لمنيييييي ب ييييييقبب

 ."2021 رباألولييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييىبميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي بواأل ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييب2020

ولةوييييي باليييييىب. ب بقيييييراربو ييييي نببلييييي ربالةييييير بضيييييي لبن ييييي باليييييودزا باحون دييييي  بال ولييييي بمييييي بال ملييييي باألضدننيييييي ب

ولييييييندر بن ييييييذبالمةيييييي ر باتهلنيييييي ب لييييييىبلييييييويبننييييييعبال مليييييي بندييييييريب نييييييربم ييييييرو   بو ملديييييي ب لييييييىبر ييييييعب

 رباليييييدةدبوديييييووب ييييي برةييييين بال ملييييي باألضدننييييي بمييييي ب يييييقببمضمو ييييي بمييييي بالقيييييرارا بن تضييييي   باليييييىباروةييييي لبالييييي 

ملنيييييي رب وتربميييييي باحونيييييي دءبالنديييييي بالمر ييييييزيبال راقييييييء بور ييييييعبالوةييييييدن بال يييييي لمءبب64هييييييا بالقييييييرارا باز نيييييي  ب

اتئوميييييي دءبلل ييييييرايب ولنيييييي   بمننديييييي  ب اابو يييييينربرحةيييييي لا بالمد ميييييي  بال ولنيييييي بالم وةيييييي بالييييييىباروةيييييي لبالديييييي ووب

قوةيييييي  ب نييييييربالدةدييييييءبندليييييين بوزنيييييي ب بودمييييييوبات2021٪بللدةيييييي باتوببميييييي ب يييييي دب9المحلييييييءباإلضميييييي لءبندليييييين ب

وهييييييياابن يييييييو بلقيييييييو باأل الب يييييييءبقد  ييييييي  بال ييييييي م  بن ييييييي بب2021%ب يييييييءبالدةييييييي باألوببمييييييي ب ييييييي دبب21 ييييييي ب

و ةنيييييي بويييييي اننربالوق نيييييي بميييييي ب نييييييرو ب وروديييييي بالملييييييوض  بوقلييييييببهييييييااباتدو يييييي  بالول يييييي ب ييييييءبقديييييي لبالييييييدةد ب

مد ميييييي ب.ونيييييي بومديييييياب بحنييييييثب يييييي ببال ييييييرايبحةييييييوبب ييييييءب2021%ب ييييييءبالدةيييييي باألوببميييييي ب يييييي دبب10ندليييييين ب

الييييي بالحييييين  بزا  باتونييييي بمييييي بحةييييي بادوييييي جبالييييي وببات ضييييي لبوييييي رنضن بممييييي باد  ييييي ب ليييييىبزنييييي   ب يييييءبالدييييي ووب

المحليييييءباتضمييييي لءبونليييييةبم ييييي ببالوضييييي دبال ييييي دبواألل ليييييءب يييييءبال يييييرايبللةوييييير بمييييي ب ييييي دو بالمييييي دءباليييييىبوميييييوزب

ليييييييييءبو ييييييييي دب ة نييييييييي ب%ب ليييييييييىبالويييييييييوالء بنلييييييييينببزنييييييييي   بالدليييييييييببالمحب6.3%بوبب5.2 بحنيييييييييثبنليييييييييةب2021

الم يييييروذبالليييييل ءب ليييييىبولننييييي ب  ميييييببالدليييييببالموزانييييي  برليييييىبض ديييييببويييييأمربالوضييييي دبانض ننييييي بنلييييينبباد ةييييي ذب

 ."الييييييي  رباليييييييوار ا ب يييييييءبن يييييييذبالنلييييييي ا بالمةييييييي ر بالويييييييءبوواضيييييييببوييييييي هورب يييييييءبقنمييييييي ب مقو ييييييي بالمحلنييييييي 

لييييي ب ليييييىبضييييياببال ييييير   بلييييي  دباتليييييومم رب يييييءبال يييييرايبلغيييييرذبالد يييييوذبن قوةييييي  بالييييينق بوو ن ييييي ب.د ييييي ب  م

مييييي ب يييييقببو  يييييندباإلنيييييرا ا ب نيييييربالدةدنييييي بوالوأ نييييي ب ليييييىبضيييييرور با ومييييي  بموازدييييي بالنيييييراموبلوحقنيييييقب. ضيييييبب

. البلل دييييييييدبوالووقنويييييييي  بالموضييييييييو  بووضييييييييعبالنيييييييي  بمد ليييييييين بضييييييييم بالييييييييوراونضنو  بلومونييييييييببوا ييييييييرا ب

ومييييييييي  بادضييييييييي زبالم ييييييييي رنعباتليييييييييوراونضن باا باألميييييييييربالمضييييييييي   بووحضيييييييييندباحو ييييييييي ربالقدييييييييي لبال ييييييييي صبوا 

المةيييييي ر بلل مليييييي باألضدننيييييي   بم  يييييي  ب.د يييييي ب   لضيييييي ب ييييييءب ييييييبباتزميييييي بالم لنيييييي بال  دقيييييي بم  ديييييي  ب ييييييرنح ب

والييييي  بمييييي ب قيييييو بوزار بال  رنييييي لبوالمح ضيييييرن بالمضييييي دنن باابويييييدبوحيييييونل دباليييييىب قيييييو باليييييود  آباليييييىبقيييييرارب

و   ييييييي بالم ييييييي  ببالوييييييءبواض ييييييي بال  نييييييي بمييييييي باليييييييوزارا بمييييييي بب2019لليييييييد بب315ميييييييرقدبمضليييييي باليييييييوزرالبال

المةلييييييو  ب قيييييييو هدبمد يييييي بوزار بالييييييي   لبوال ا لنيييييي بوهنئييييييي بالح يييييي بال ييييييي نءبوحييييييببضمنيييييييعبالم يييييي  ببالويييييييءب

 ."وو ليييييييييييييييقبنييييييييييييييي ل قوا بوالور ن ييييييييييييييي  بونييييييييييييييي قءباتليييييييييييييييوحق ق  بلضمنيييييييييييييييعبالميييييييييييييييو ةن بوالميييييييييييييييواددن 

اونضنو  ب لييييييىبا يييييي ا بوضييييييعبميييييي لءبلييييييلندبوملييييييوقربللنليييييي بميييييي بو.ر  يييييي بنأد يييييي ب  مليييييي ب.نضيييييي بضييييييم بالييييييور

 يييييقببا يييييي ا بموازديييييي  بللليييييدوا بالق  ميييييي بضييييييم بالميييييوار بالمو حيييييي بلم  لضيييييي بالول ييييي بالح ةييييييبب ييييييءبالم يييييي رنعب

اتلييييييوراونضن   بمننديييييي ب.د يييييي ب  مليييييي ب ييييييءب ييييييرو باقوةيييييي  ن بةيييييي ن ب  لضيييييي بن يييييي با لييييييببالمواقيييييي بالم لنيييييي ب

ضيييييييي لبالوييييييييءبوندو يييييييي بالح وميييييييي بووزار بالم لنيييييييي بنم ييييييييرو   بوميييييييي ب ييييييييقبب دد يييييييي بلم ييييييييرولبالورقيييييييي بالنن

اإلةيييييييقحءبميييييييي باضييييييييببالد ييييييييوذبنيييييييي لواقعباتقوةيييييييي  ي باابالييييييييوممر بوزار بالم لنيييييييي بوليييييييي بالمواقيييييييي بالوييييييييءب

وضييييييي  بتةيييييييق بالوضيييييييعباتقوةييييييي  يبواتزمييييييي بالم لنييييييي بال  دقييييييي بن ييييييي ب. ب ضيييييييل بالحليييييييوببالةييييييي ن بومييييييي ب

 ."راقءضمد  بر عبل ربةر بال وتربام دبال ند ربال 
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 ال نمقرادءبال ر لو دء باضوم لبالوح ل بالمقمءبلن ق ب ءب.رننببوح وم باأل لنن بم ضن 

  ييييي بالحيييييزببالييييي نمقرادءبال ر ليييييو دء بالنيييييودباتحييييي  ب ييييي بقيييييربب قييييي بلقييييي لبنييييين بب و  لييييي باتدنييييي لبال راقنييييي 

 .لنحييييييييييثبومرنييييييييييربرئنلييييييييييءبالضم ورنيييييييييي بوالييييييييييوزرالبنلييييييييييل بواحيييييييييي  الوحيييييييييي ل بالمقمييييييييييءب ييييييييييءبارننييييييييييبب

وقيييييي بب ضييييييوبالحييييييزبباليييييي نمقرادءبال ر لييييييو دءبم يييييي يب نيييييي بال ييييييرندب ييييييءبحيييييي نثبلل راقنيييييي بات ن رنيييييي بو ن وييييييبب

)وال( بر ب ميييييي بنةيييييي رب يييييي بالمح ميييييي باتوح  نيييييي بن ييييييأ بالد ييييييربنيييييي  و بالمق ميييييي بحييييييوبب ييييييو بنيييييي ببالور يييييين ب

الييييييىب. ب  ييييييو بالور يييييين بلرئ ليييييي بالضم ورنيييييي بللميييييير بالم دنيييييي بلمدةييييييببرئ ليييييي بالضم ورنيييييي بمحوييييييرد  بت ويييييي ب

و.ضييييييي  ب. ب ضللييييييي بالنرلمييييييي  بليييييييو ق ب يييييييءباتلييييييينولبالمقنيييييييبباوباليييييييايب."مييييييي بةيييييييقحن  بمضلييييييي بالديييييييواب

نلنيييييب  بمنندييييي ب. ب م يييييرولبو ييييي نببح ومييييي بات لننييييي بمييييي ذبوقييييي بنلوحيييييقب يييييءباللح ييييي  بات نييييير بضيييييزلبمييييي ب

اليييييىب. ب اتوةييييي بباليييييايبضييييير بنييييين بز يييييندبالونييييي ربالةييييي ريبو. ييييي رب."اتدييييي ربالودلييييينقءبميييييعبال ولييييي بالةييييي رن 

الليييييين بمقويييييي  بالةيييييي ربوز ييييييندبالحييييييزبباليييييي نمقرادءبال ر لييييييو دءبمليييييي و بنيييييي رزادءبوييييييدبميييييي ب قلييييييبباتوةيييييي يب

 ليييييىب قييييي بلقييييي لبللوحييييي ل بالمقميييييءب يييييءبارننيييييبب يييييقبباتنييييي دبالمقنلييييي   بموضيييييح ب.ديييييبب نحليييييببالم دنييييي  ب ييييي  ب

  ييييييي  باللييييييي نق بووح نييييييي بالنييييييي  بال ميييييييببالمليييييييوقنلن بو ليييييييىبوضيييييييبباتضومييييييي لبلييييييين ق بلنحيييييييثبم رضييييييي  باتضوم

ال ةيييييييوصبللضللييييييي باتولييييييييىبوالوحضييييييينربل ييييييي بن  ونيييييييي ربهد لييييييي باليييييييوحق ق  بتدو يييييييي ببرئييييييين بالضم ورنيييييييي ب

 ."ورئن بالوزرالب ءبلل بواح  

 

 

  ر برلمن رئن بمضل بالقض لباأل لىبنووضببرلىبلد  ب ءبزن

ب

ووضيييييببرئييييين بمضلييييي بالقضييييي لباأل ليييييىب ييييي ئقبزنييييي ا  بالنيييييودباألحييييي  باليييييىبلدييييي  ب يييييءبب و  لييييي باتدنييييي لبال راقنييييي 

 .زنيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ر برلييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييمن 

وقيييييي ببمضليييييي بالقضيييييي لبات لييييييىب ييييييءبننيييييي  بولقوييييييبب)وال( بر ب رئيييييين بمضليييييي بالقضيييييي لبات لييييييىب يييييي ئقبزنيييييي ا ب

 ."لممل ييييييييي بالموحيييييييييي  ووضيييييييييببالييييييييييىبال  ةيييييييييم بالنرند دنيييييييييي بلدييييييييي  بنديييييييييي لب ليييييييييىب  ييييييييييو بمييييييييي بح وميييييييييي با

و.ضييييييي  ب. ب الزنييييييي ر بلو ييييييي  بووقنيييييييعبميييييييا ر بوةييييييي هدبو يييييييصبالو ييييييي و بنييييييين بالقضييييييي لبال راقيييييييءبوالقضييييييي لب

النرنديييييييي دءبواتض ييييييييز بالم وةيييييييي بنم   حيييييييي باترهيييييييي ببوونيييييييي  ببالم لوميييييييي  بالمو لقيييييييي بن لوحقنقيييييييي  بالقضيييييييي ئن ب

لد نييييييير ب يييييييءبالممل ييييييي ب يييييييءبالضيييييييرائدباتره ننييييييي بوالو ييييييي و بنييييييين بالم  ييييييي بالقضييييييي ئءب يييييييءبال يييييييرايبوالم  هييييييي با

 ."الموحييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  

و. يييييي بالمضليييييي ب. ب رئيييييين بالمضليييييي بميييييي نرب يييييي دباليييييي ائر بات ارنيييييي بوالم لنيييييي ب ييييييءبمضليييييي بالقضيييييي لبات لييييييىب

 ."وم نرب  دبالم   بالقض ئءبرا ق بزن ا 

 

https://www.ina.iq/149399--.html
https://www.ina.iq/149390--.html
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 ’حضورن  ب’نن  بم بوزار بالورنن بن صباددقيبالةةببال رالءبالم دءب

 باددييييييقيباليييييي وادبالرلييييييمءبللةةييييييببالميييييي دءبميييييي بال يييييي دبال رالييييييءبا يييييي  بوزار بالورننيييييي  باتحيييييي ب  ديييييي  و  ليييييي ب

 يييييييين د(ب ييييييييءبميييييييي ار بال ييييييييرايب   يييييييي  ب نميييييييي ب  يييييييي بالمق يييييييي  بب22 بن يييييييي ب يييييييي بالمقميييييييي لب)2022ب–ب2021

الو رنلييييييين باليييييييىبوض نييييييي بال مييييييي بوالد ييييييي دبو قييييييي بال يييييييزدب ليييييييىبال ميييييييببواتضو ييييييي  بللوةيييييييوبباليييييييىبالدضييييييي  ب

   .الن هر

( ب الييييييييومرارباليييييييي وادب2022 يييييييين دبب20 ديييييييي   بدليييييييي  بمدييييييييب ب)وننديييييييي بالييييييييوزار  ب ييييييييءبننيييييييي   بولقييييييييىب  

الرليييييمءبالحضيييييوريبألرن ييييي ب.نييييي دب يييييءباأللييييينولبونواقيييييعبنيييييومن بال وروديييييء بت وييييي باليييييىباديييييببتبووضييييي بلييييي ن  ب

   .".يبدن ب ءبالوق بالح ضربلوغننربهااباللن ي

ليييييىبمييييي ب  دييييي ب لنيييييببودوهييييي باليييييوزار بنييييي ب الوزام ييييي بنو ننييييي بالمدييييي هوب يييييءبالةةيييييببالمييييي دءبوال يييييور بالمييييي دءب 

 ييييييقببال يييييي دبال رالييييييءبالم ضييييييء ب نميييييي بر يييييي ر بالييييييىبضييييييرور با ميييييي ببالمديييييي هوبال راليييييين بالمقييييييرر بن  وميييييي  ب

   ."(م ول بالول ئببواتل لنببالو لنمن ب)اتل ورودن بوالمن  ر 

و  يييييييي بوزار بالورننييييييييي ب ال نئيييييييي  بالو رنلييييييييين بوالو لنمنيييييييي بوالدلنييييييييي بالييييييييىباتلويييييييييزادبن لو لنميييييييي  بالةيييييييييحن ب

بنيلييييي هدبلوض دييييين دباإلةييييي ن بنونييييي لب  ورودييييي  بونييييياببالمزنييييي بمييييي بالض يييييو بلوديييييونربال ميييييببالورنيييييويبوندييييي لبضنيييييب 

   ." ءبند لبملوقنببالنق بمومدن  بالدض  بوالمو قن بلضمنعبال  ملن ب ءبالم لل بالورنون 

 وح ل بال  مري ب دو بوةةببر ق بوح ل بض ن بنرئ ل بالم ل ء

 بنز  مييييي بهييييي  يبال ييييي مري بنيييييودباألحييييي  ب ييييي بقيييييرببر يييييق بو ييييي نببلن ليييييءب  ييييي بوحييييي ل بالةيييييوب يييييةقبدنيييييوز 

د ئنيييييي بلو يييييي نببال وليييييي باأل نييييييربب133ض نيييييي بن لييييييدب وحيييييي ل بالمنيييييي  بالييييييوددء بنز  ميييييي بدييييييوريبالميييييي ل ءبنضييييييدب

 ييييييييءبالنرلميييييييي   بو نميييييييي بنيييييييين  ب. بوت  بالوحيييييييي ل بميييييييي ب  مييييييييببمرهييييييييو بن دو يييييييي ربودييييييييورا بال ققيييييييي بمييييييييعب

 .قو ب نرب ن ن بم ب  رجباإلد ربالودلنقءبالة رنن  ب.  ب. بالوح ل بلنضد

وقييييي بب ضيييييوباإلدييييي ربالودلييييينقءبوالقنييييي  يب يييييءبوحييييي ل بالةيييييو ب  ئييييي بال قليييييءبلو  لييييي ب يييييةقبدنيييييوزباديييييبب  يييييءب

حيييييي بب  ييييييل بضمنييييييعبالوليييييي د  بوالمحيييييي وت ب ييييييءبر يييييي   بورونييييييببالننيييييي بال يييييين ءبالموحيييييي بووةييييييل باألمييييييورب

د ئنييييي بقييييي بن ييييي لو بب133 ييييي بوحييييي ل بض نييييي بنضيييييدببرليييييىباتدلييييي ا باللن ليييييءبالمدليييييقب أديييييببلنةييييي رباليييييىبا يييييق 

 ."ال ول باأل نر

و.ضيييييي  بال قلييييييءب ضيييييير بوة هميييييي  بنيييييين باإلديييييي ربونيييييين بقييييييو ب. يييييير بميييييي ب يييييي رجباإلديييييي رب)لييييييد بو ييييييور ب

ومليييييوقلن (بللييييي  وبب يييييءبوحييييي ل باليييييوراونضءب ننيييييربوحييييي بمليييييمىب)وحييييي ل بالمنييييي  باليييييوددء(بنز  مييييي بديييييوريب

 ."الم ل ءب ءب  بباولء

ائيييييييوق بال ييييييي مريب لييييييين ل ب ييييييي بالييييييي ب يييييييءبمييييييي ومرب ييييييي ص  بمليييييييو ر   بنقوليييييييببر بووييييييي نعبالقنييييييي  يب يييييييءب

 ات يييييييق ب ييييييي بالوحييييييي ل بليييييييدبنحييييييي  بن ييييييي بن دو ييييييي ربمليييييييوض ا بووديييييييورا بال ققييييييي بنييييييين باإلدييييييي ربالودلييييييينقءب

والونييييي ربالةييييي ريبنز  مييييي بمقوييييي  بالةييييي رب رنمييييي بن يييييو بهدييييي  بوقييييي رببنوض ييييي  بالد يييييربنييييين بالدييييير ن ب ضيييييقب
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رارا بالمح ميييييي باتوح  نيييييي برزالباليييييي  و بالمق ميييييي بللد يييييي بنقييييييراربرئيييييين ب يييييي بادو يييييي ربميييييي بلو  يييييي ب دييييييببقيييييي

النرلميييييي  بمحميييييي بالحلنولييييييءبن  يييييي   ب ييييييو بنيييييي ببالور يييييين بلمدةييييييببرئيييييين بالضم ورنيييييي بر ييييييدبادو يييييي لبالميييييي  ب

 ."ال لوورن بوا قيبن ببالور ن 

و ييييييءبوقيييييي بليييييي نقبميييييي بالنييييييودب  يييييي بمةيييييي ربلن لييييييءبمدلييييييع بلو  ليييييي ب ييييييةقبدنييييييوز ب يييييي بردييييييقيبوليييييي د ب

مروقنييييي بنييييين بالونييييي ربالةييييي ريبواإلدييييي ربالودلييييينقءبلحلحلييييي بال يييييق بنند مييييي  بو نمييييي بنييييين  ب. بالولييييي د ببض نييييي  

بالونييييي ربمقوييييي  بالةييييي ربوائيييييوق ب ولييييي بالقييييي دو ب ليييييو مبب ليييييىباحويييييوالبال يييييق بن ييييي ببمن  يييييربنييييين بز نميييييء 

ديييييييوريبالمييييييي ل ء ب. ييييييي ب. بالدييييييير بالوليييييييندبلييييييين و ب ولييييييي ب رننييييييي بضييييييي ر بلل يييييييراي بن نييييييي ا ب ييييييي بالملييييييي  ءب

 .إلنرادن بن اابالة  ا

وو ييييين بالييييينق ب ليييييىبوقيييييعب.زمييييي بو يييييق بمليييييومربنييييين بالونييييي ربالةييييي ريبالموملييييي بن نييييي رباأل لننييييي بالوددنييييي ب

للح يييييد بواإلدييييي ربالودلييييينقءبالم يييييو بمييييي ب ييييي  ب.حيييييزابب ييييين ن بالمد ليييييببنح ومييييي بائوق نييييي بووا قنييييي  ب يييييءب يييييبب

ليييييي بالقييييي دو بدييييييوريبالمييييي ل ءبميييييي بر نييييي بز يييييندبالونيييييي ربالةييييي ريبمقويييييي  بالةييييي ربن لييييييون   بز يييييندبائيييييوق ب و

الم يييييي ر  ب ييييييءبالح وميييييي بالض نيييييي  بو يييييي  ر بالمر ييييييولبن يييييي ب ييييييببالوليييييي د  بالليييييي نق بنييييييأ بالح وميييييي بالمقنليييييي ب

 . اا ب. لنن بوددن بوتب رقن بوتب رنن   بنحلببوغرن ا بالة ر

ب

المح م باتوح  ن بوح  بمو  ابلضلل بالد  بن     ب و بن ببالور ن بلمدةببرئن ب

 رن الضم و

مييييي بالمقيييييررب. بو قييييي بالمح مييييي باتوح  نييييي بال لنييييي ب). ليييييىبليييييلد بقضييييي ئن ب يييييءبال يييييراي(بضللييييي  بب يييييةقبدنيييييوز 

نييييييييودباألرن يييييييي لبالمقنييييييييب بلغييييييييرذبحلييييييييدب  ييييييييو بالد يييييييي بن  يييييييي   ب ييييييييو بنيييييييي ببالور يييييييين بلمدةييييييييببرئيييييييين ب

 .الضم ورن بم بقنببرئ ل بمضل بالدواببال راقء

 .قبدنوزض لبال بو ق  بلم بةر بنببمة ربقض ئءبلو  ل ب ة

 يييييين دبالضيييييي ري ب لييييييىبادو يييييي بب.حيييييي بب7و ييييي  بميييييي بالمقييييييررب. بنةييييييو بمضليييييي بالدييييييواببال راقييييييءب ييييييءبضلليييييي ب

 .مر حءبرئ ل بالضم ورن  بل  ب ن ببم  دبال وبباللن لن  بح بب و ب ق ه 

وقييييييرربرئيييييين بمضليييييي بالدييييييواببمحميييييي بالحلنولييييييءب ييييييءبالميييييي م بميييييي ب يييييي رب يييييين دبالضيييييي ريبر يييييي   ب ييييييو بنيييييي بب

 .لضم ورن بوال بن  بات ة يب ءب ق بالضلل بالم ةة بل اابالغرذالور ن بلمدةببرئن با

و. ليييييي بالد ئييييييببالملييييييوقب بن لييييييدب  يييييي   بميييييي  را بالد يييييي بليييييي  بالمح ميييييي باتوح  نيييييي  بنقييييييراربهنئيييييي برئ ليييييي ب

 .( بالموضم ب و بن ببالور  بلمدةببرئن بالضم ورن بمض  ا ب4النرلم  بال راقء برقدب)

 ب يييييييي  بال ييييييييور بن ييييييييغلو بمدةييييييييببرئيييييييين ب2006مديييييييياببونموضييييييييبب يييييييير بلن لييييييييءبمونييييييييعب ييييييييءبال ييييييييراي

 .الضم ورن  بواللد برئ ل بالنرلم   بوال ن  برئ ل بالح وم 

وادو ييييي ببرئييييين بض نييييي بللييييينق ب ديييييو بتنييييي بمد ييييي بللمضيييييءبقييييي م ب يييييءبو ييييي نببالح ومييييي بالمقنلييييي  بو يييييقب ليييييوورب

ب.ألوببالم ضءالنق  بوال ب قبباتدو  ن  بالنرلم دن بالمن ر بالوءبضر ب ءب. وونر و رن با
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 الة ربننلةبرنرا بوق   باإلد ر برم بح وم بن و بالم ل ءب.وبالم  رض 

  ييييي بقنييييي  يب يييييءبالونييييي ربالةييييي ري بالنيييييودباألحييييي  ب ييييي برنةييييي ببز يييييندبالونييييي ربمقوييييي  بالةييييي ربب يييييةقبدنيييييوز 

 .رل ل بالىبرنرا بوق   باإلد ربالودلنقء بن أ بو  نببالح وم بال راقن بالمقنل 

ايبدليييييييبب ييييييي دبا يييييييرباليييييييمب بلو  لييييييي ب يييييييةقبدنيييييييوز بر ب الةييييييي رب.وةيييييييببرلييييييي ل باليييييييىبوقييييييي ببالقنييييييي  يبالييييييي

الضم ورنييييي باإللييييييقمن باإلنرادنيييييي بوقنيييييي  ا باإلديييييي ربالودليييييينقء بنيييييأ بقييييييراربمدييييييعبز ييييييندبائييييييوق ب وليييييي بالقيييييي دو ب

ديييييوريبالمييييي ل ءبمييييي بالم ييييي ر  ب يييييءبالح ومييييي بالض نييييي   بتبوراضيييييعب ديييييببم مييييي ب  دييييي بالضيييييغود  بوالو  نييييي ا ب

 ." لنب

ا ب الةيييييي رب. يييييي ب ييييييءبرليييييي لوببا بال وليييييي بالةيييييي رن بملييييييو   بلليييييياه ببالييييييىبالم  رضيييييي  بوتبالم يييييي ر  بونيييييين ب

 ييييييءبح وميييييي بوضمييييييعبالونيييييي ربالةيييييي ريبمييييييعبالميييييي ل ء  بموضييييييح ب.دييييييبب  ييييييءبدةيييييي بالوقيييييي برنييييييرا بواإلديييييي ربتب

نرنيييييي ا باهيييييي ببالةيييييي ربالييييييىبالم  رضيييييي  ب  ييييييدبنيييييي ر و ب. بهييييييااباألمييييييربليييييي بنض ييييييبب مييييييربالح وميييييي بالض نيييييي   ب

 ميييييربمييييي بليييييد بواحييييي   بول ييييياابهيييييدبنرنييييي و بح ومييييي بووا قنييييي بوضميييييعبالونييييي ربواإلدييييي ربم ييييي    بنحليييييببنييييي ودب.

 .و ننر 

ونحويييييي دبال ييييييق بنيييييين بال وليييييي بالةيييييي رن بوقييييييو باإلديييييي ربالودليييييينقءبونيييييي أل صبمييييييعبائييييييوق ب وليييييي بالقيييييي دو ب

رقيييييي لبوز نميييييببدييييييوريبالميييييي ل ءبحنييييييثب ضييييييز بالوليييييي د  بال ا لنييييي بواتقلنمنيييييي ب يييييي با يييييي   بال ققيييييي  بنيييييين بالة

ب.نلنبباةراربالة رب لىباقة لبالم ل ءبم بال ملن باللن لن 

 

 الةن ذبورئن بض م  بال   لباإلنرادن بننحم  بلنببو زنزبالو  و بنمض ببون  ببال نرا 

نحيييييثبرئييييين بهنئييييي بالح ييييي بال ييييي نءب ييييي ل بالةنييييي ذبورئييييين بض م ييييي بالييييي   لباإلنرادنييييي  بالنيييييودباتحييييي  بب الران ييييي 

 .ببونيييييييييييييييييييييييييييييييييييي  ببال نييييييييييييييييييييييييييييييييييييرا ليييييييييييييييييييييييييييييييييييينببو زنييييييييييييييييييييييييييييييييييييزبالو يييييييييييييييييييييييييييييييييييي و بنمضيييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

الةنيييييي ذبالييييييوقنبب ييييييءبم ونييييييببالرلييييييمء ب" وا يييييير بهنئيييييي بالح يييييي بال يييييي نءب ييييييءبننيييييي  بولقوييييييبب)الران يييييي (با 

 ."النييييييييييييود برئيييييييييييين بض م يييييييييييي باليييييييييييي   لبللضم ورنيييييييييييي باتلييييييييييييقمن باتنرادنيييييييييييي بوالو يييييييييييي بالمرا ييييييييييييقبلييييييييييييب

القييييي را بالض دنييييي  بنحمييييي بليييينببو زنيييييزبالو ييييي و بوالودلييييينقب يييييءبمضيييي ببونييييي  ببال نيييييرا بووديييييونرب" واضيييي   با 

 ."نييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييين بالنلييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ن 

الو ييييي باإلنراديييييءبقييييي  دبال ييييي ربوالوقييييي نربرليييييىبرئييييين بهنئييييي بالح ييييي بال ييييي نءب ليييييىبحلييييي ب" وا ييييي ر باليييييىبا 

اتليييييوقن ب  بمممديييييي ب الييييي وربالندييييييولءبل نئييييي بالح يييييي بال ييييي نءبوالض ييييييو بالمناولييييي بدحييييييوبالرقيييييءبن مييييييببال نئيييييي ب

ب.".مدن بو ل رن 

ب

ب
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 ن ود باألمن بول  بق بن وم بال  ئ ال ز لءبن   بوة ةنبب و  ن بالة ر  بتب

  يييييي باألميييييين بال يييييي دبل ةيييييي ئبب .هييييييببالحييييييق  بقيييييين بال ز لييييييء بنييييييودباألحيييييي  ب يييييي بوة ةيييييينببب ييييييةقبدنييييييوزب 

وو لييييييقبنيييييي  الو  ن  بالييييييايبوحيييييي ثب دييييييببز ييييييندبالونيييييي ربالةيييييي ريبمقويييييي  بالةيييييي ر بم  يييييي ا بنيييييي لقوبب تبن وديييييي ب

 ."األمن  بول  بق بن وم بال  ئ 

ليييييب ب. ب ن ييييي بمنيييييو بمييييي ب. ييييينعبحيييييوببةييييي وربو  نييييي ا بألديييييرا بلن لييييين  بهيييييءببو ويييييببال ز ليييييءب يييييءبو وندييييي 

مح وليييييي ب ننميييييي بق ميييييي بن يييييي برحيييييي  بال  ةيييييين  بالم رو يييييي بن قق و يييييي بال  رضنيييييي  بق ميييييي بندقييييييببو  نيييييي  بو يييييي  ب

 ."(ال   بم بهاابال اببرنق لبالةود ب) ن ن  ب

ميييييي زاببق ئميييييي  بونضييييييببو.ضيييييي  ب. ب ميييييي بحيييييي ثب ييييييقببالنييييييومن بالم ضيييييينن  ب لنييييييبب لييييييىب. بم ييييييرولبالةوديييييي ب

الحيييييياربمدييييييبب ائميييييي    بم يييييينرا برلييييييىب. ب ال  ةيييييين  بالم ومديييييي بح لنيييييي  ب ديييييي ب.دييييييرا بم نديييييي بهييييييءب نييييييرب.منديييييي ب

 ."ن ألل  

وويييييي نعبال ز لييييييء ب و ميييييي بقنييييييب بتبن وديييييي باألميييييين  بول يييييي بقيييييي بنيييييي وم بال يييييي ئ   بمر  يييييي  بنيييييي لقوبب ال ييييييقجب

 ."رلىبالقض لبن ن ا ب  باإل قدالةحن بلممببه اابح ت بهوبالوواةببالمن  رب.وباللضولب

ب18و ييييي  بز يييييندبالونييييي ربالةييييي ريبمقوييييي  بالةييييي ر بقييييي ب. ييييي ربرليييييىبو رضيييييببلو  نييييي  ب يييييءبوغرنييييي  بليييييببالضم ييييي ب)

( بانويييييي .ه بنيييييي  نن ب يييييي ريب يييييي نء  بقيييييي ئق ب مييييييو ب.ديييييي بنيييييي لمو ب.و يييييي  ..ب يييييين و ببالييييييءبنقليييييي ب2022 يييييين دب

 .  لب ءبح وم باأل لنن بالوددن   دبالل و ب لىبم بن   بالحلة لبوال ر محم   ب نم ب.  

ادل ييييييي ب لن يييييي بو  لييييييي ب ييييييةقبدنيييييييوز ب ميييييير ب. ييييييير بووةيييييي   ب.ةيييييييوا ببوقيييييي ببالةييييييي رب ييييييءبوغرن ويييييييببالوييييييء

الوحييييييو بال  ليييييير بالوييييييءبتبو ييييييءب نييييييربالو  نيييييي ..بميييييير ب. يييييير بن يييييي  و بالحلةيييييي لبوال يييييير  لب ييييييءبح وميييييي ب

 ."األ لنن بالوددن 

( بميييييي ب2022 يييييين دبب18الحلنولييييييء بالضم يييييي ب)ب ييييييءبالليييييين ي باو ييييييدبرئيييييين بمضليييييي بالدييييييواببال راقييييييءبمحميييييي 

 .وةة  بن  ررا ا ب نربمدضند  بنمح ول ب لربهنن بال ول 

وقييييي ببالحلنوليييييءب يييييءبوغرنييييي  بادل ييييي ب لن ييييي بو  لييييي ب يييييةقبدنيييييوز ب مديييييابالن انييييي با وردييييي باللن لييييي بنييييي نق ب ييييي ب

ندييييييىبن لحرنيييييي باللييييييق بالييييييايب يييييي  بنر ييييييعبنوض ديييييي ب ييييييءبمد دقديييييي  بلنقندديييييي ب. بال ديييييي بتبنندييييييءباليييييي وب بنييييييببو

 ."وال  ال بوالمل وا بو قب لووربح کدبوقو بالق دو 

و.ضييييي   ب النيييييودبو  يييييربررا ا ب نيييييربمدضيييييند بوحييييي وبب لييييييربهننييييي بال ولييييي بن ييييي دب.ر  د ييييي بوو  نييييي بم وديييييي  ب

ال ييييي ب ب ليييييدبد ييييي بليييييق باألولييييين بولييييي بدقنيييييببو  نييييي با  يييييرن  بوليييييدبولييييي بدغنيييييربد ضدييييي بالمةيييييرب ليييييىبندييييي لب

 ."موىبالو ن ودبالد  بوق بول و دب.م  و دب.حراراال ول بن ن اب  بال د .ب

و يييييءبالنيييييودبدةليييييب بو يييييرذبمقيييييربحيييييزببوقييييي دبنز  مييييي بالحلنوليييييء ب يييييءبقضييييي لبهنييييي ب رنيييييءبمح   ييييي باألدنييييي ر ب

 .رلىبهضودبنرم د بن ون ب.لق ه بمض ولو  بم ب.لةرب  ب.ضراربم  ن بن لمقر
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 ءالح ند بالووا قبهوبالحببلمغ  ر بازم باتدل ا باللن ل

. ييييي بالمحليييييبباللن ليييييءبمحمييييي ب ليييييءبالح يييييند باألحييييي ب ب. بالووا يييييقبهيييييوبالحيييييببلل يييييروجبمييييي ببالم لومييييي  و  لييييي ب

 ..زميييييييييييييييييييييييييييييييييييي باتدليييييييييييييييييييييييييييييييييييي ا باللن لييييييييييييييييييييييييييييييييييييءبالح ةييييييييييييييييييييييييييييييييييييل ب ييييييييييييييييييييييييييييييييييييءباليييييييييييييييييييييييييييييييييييينق 

 يييييءب يييييببالمليييييوض ا باأل نييييير  بووملييييي ب يييييببدييييير بلن ليييييءب“وقييييي ببالح يييييندب يييييءبوةيييييرن بلييييي  الم لوم   برديييييبب

 .”2003وضييييييييعباللن لييييييييءبلييييييييدبن يييييييي  ه بمديييييييياب يييييييي دبنر.نييييييييب ب ييييييييأ بالنليييييييي بمقنييييييييبب لييييييييىبح ليييييييي باد نيييييييي ربلل

الحييييييببهييييييوبنيييييي لضلو ب لييييييىبد وليييييي بالحييييييواربوا ونيييييي ربالووا ييييييقبدرنقيييييي بلل ييييييروجبميييييي باألزميييييي ب“و.ضيييييي  ب. ب

 .”الح لنيييييييييييي  بو ييييييييييييي دبومليييييييييييي باألديييييييييييييرا بالم ولةيييييييييييي بنر.ن ييييييييييييي  ب  باليييييييييييي بلييييييييييييينرن بوضييييييييييييعبالنلييييييييييييي 

 لييييييىب.همنيييييي بح وميييييي ببوضيييييي رباإل يييييي ر بالييييييىب. بقييييييو بلن ليييييين بو يييييي نن بو يييييي نببح وميييييي ب. لننيييييي  ب نميييييي بو  يييييي 

ب.الووا قبلل روجبم باألزم 

ب

 ال  نء بالوح ل بالمقمءبم   بن لوة  بن  بالوحر   بدحوبالمل بالدةدءبن تقلند

ب

ر. بالمحليييييييبباللن ليييييييءبلييييييي  بمحمييييييي بال  نيييييييء با بالوحييييييي ل بالمقميييييييءباليييييييايبنضيييييييدبحيييييييزبببو  لييييييي بالم لومييييييي  

نيييييببالمح مييييي باتوح  نييييي  بوهيييييوبم لييييين  يباليييييىبنييييي رزادءبم ييييي  بن تدقلييييي د بدونضييييي ب يييييو بالملييييي بالدةديييييءبمييييي بق

 .ح وثبادقل دب ا ببهاابالوح ل بم بقنببالض دببال ر ي

اهيييييي ببالمح ميييييي باتوح  نييييي بدحييييييوب ييييييو بالملييييي بالدةدييييييءبنيييييي تقلندبوالييييييو    ب“وقييييي ببال  نييييييءبليييييي ب الم لومييييي   با ب

حيييييزببنييييي رزادءبباتميييييواببالويييييءبنامييييي بح ومييييي ب ر ليييييو  بقييييي بن يييييو بنوانييييي بتد ييييي لبالوحييييي ل بالمقميييييءبو يييييروج

 .م بهاابالحل 

المواقيييييي بالةيييييي  ر بميييييي ب ر لييييييو  بوضيييييي  بالمليييييي بالدةدييييييء بلييييييوقو بالييييييىبازميييييي بلن ليييييين بض نيييييي  ب“واضيييييي  با ب

 .”نن بم ول باتدرا بو ةوة بالوءبومل بالمقبباللن لءب ءبالوق بالراه 

 بالوضيييييييعباللن ليييييييءبقييييييي بنوضيييييييببدحيييييييوبا يييييييق بوحييييييي ل بض نييييييي بنييييييين باتدييييييي ربالودلييييييينقءبوال ولييييييي“ونييييييين با ب

الةييييي رن  بوهيييييوبا ضيييييبب نييييي ربليييييوبويييييدباللضيييييولبالنيييييببمييييي باضيييييببا بو يييييو بهدييييي  بضن ييييي بموحييييي  بلضيييييم  بودننيييييقب

 .”القرارا بالة  ر بم بالض   بالقض ئن ب ةوة بم نو لقبن لمل بالدةدء

ب

ب
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 القنذب لىبمو من بامدن بنو رنببالدةدب ءباتدن ر

 برلقيييييي لبالقيييييينذب لييييييىبمو ميييييين برمدييييييين با لديييييي بم نرنيييييي ب ييييييرد بدةييييييدبالولييييييد بالنييييييودباتحيييييي بانييييييرثبدنييييييوز 

 .نو رنببالدةد بوضندب ضلو دب ءبمح    باألدن ر

المييييي نربببحليييييببووضن ييييي  “وا يييييربننييييي  بللم نرنييييي بال  مييييي بل يييييرد بالد قييييي  بوولقويييييببو  لييييي بانيييييرثبدنيييييوز باديييييبب

ال يييييي دباللييييييوالب يييييي ددبالحلييييييندءبنمو ن يييييي ب ةيييييي ن  بو رنييييييببالييييييدةدبوم ييييييوق وب بوحلييييييببالم لوميييييي  بالمق مييييييي ب

بب.ميييي بات ييييرا ب.لقيييي بمةييييرز بو ن يييي برليييييىبمر ييييزب ييييرد بدةييييدباألدنيييي ربن ت ييييورا بمييييعباتلييييو ن را ب ليييييىبميييي بقنيييي

مو ميييييين برمديييييين بوضييييييندب ضلييييييو دب ييييييءبمح   يييييي باألدنيييييي ر بنحملييييييو بمدوييييييوجبدةدييييييءب ا ييييييبب زاديييييي  بنقلييييييون ن ب

 .” و بريبموا ق  برلمن 

دبل رضييييي دب ليييييىبالقضييييي لبويييييدبرنييييي ا  دبالووقنييييي بوحضيييييزبال ضلييييي ب ا يييييبباحييييي  بمرا يييييزب يييييرد باليييييدة“واضييييي  ب

 .”2008للد بب41ومح لنو دبو قبق دو بو رنببالدةدبوم وق وببرقدب

ب

ببرل ورودءب’رضرادبن نببولقءبالقنذب لىب  ’56مولو 

بباألل ورودييييييءب ديييييي  و  ليييييي ب وا يييييير ب  .. لديييييي بم نرنيييييي برضييييييرادبن نييييييب باتحيييييي  بالقيييييينذب لييييييىبمحويييييي ببن لولييييييو 

( با ب  مندييييييي ب.مدنييييييي بميح مييييييي بدةاويييييييبب2022 ييييييين دبب20الم نرنييييييي ب يييييييءبننييييييي   بولقيييييييىب دييييييي   بدلييييييي  بمديييييييب ب)

مةييييييي رزب ييييييي ن بم   حييييييي برضيييييييرادبالملييييييينببالو ن ييييييي بلقنييييييي   ب يييييييرد بمح   ييييييي بن نيييييييب بن لودلييييييينقبميييييييعبالليييييييلد ب

القضيييييي ئن  بوم ديييييي ب قلييييييببميييييي برلقيييييي لبالقيييييينذب لييييييىب يييييي صبنقييييييودبن تحونيييييي بب لييييييىبالمييييييواددن ب يييييي بدرنييييييقب

اقييييييعبالوواةييييييبباتضوميييييي  ءبوالوحةييييييي ببد ييييييربةييييييوربألدةيييييي ببو وائيييييييببمحو ضيييييي بوحيييييي ت بمرضيييييين ب ليييييييىبمو

(بمييييي بقييييي دو ب456واضييييي  بالننييييي  ب  نمييييي بويييييدبووقنييييي بالميييييو دبو يييييقب.ح ييييي دبالمييييي   ب)  ."منييييي لةبم لنييييي بمييييي بالييييي 

   ."ال قون   بإل م ببن قءباإلضرالا بالق دودن بالقزم بنحقب

ب

ب

ب

ب
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 مدزلبمواد بنزر بب نو بد لة ب ا بببضد ن  بمنل  بوة ربح م  بن ت  ادب لىبق وب

ب

.ةيييييي ر بمح ميييييي بضد نيييييي  بمنليييييي   بالنييييييودباتحيييييي  بح ميييييي بن إل يييييي ادب ييييييدق بحوييييييىبالمييييييو بنحييييييقبب الةييييييرا بدنييييييوز

 .المضردب)حل بدرا ب لند( ب  بضرنم بقوبباح بالمواددن بنزر بب نو بد لة ب ا ببمدزلب

. ب  مح مييييييي بضد نييييييي  بمنلييييييي  ببوا يييييييربا يييييييقدبالقضييييييي ل ب يييييييءبننييييييي  بولقييييييي ب الةيييييييرا بدنيييييييوز بدلييييييي  بمديييييييب 

 بح مييييي بن إل ييييي ادب يييييدق بحويييييىبالميييييو بنحيييييقبالمضيييييردب)حلييييي بديييييرا ب ليييييند(بواليييييايبا وييييير بنييييي  وبب ارب.ةييييي ر

)المضدييييييىب لنييييييب(بنغنيييييي بالييييييو  ا ببوقولييييييببنيييييي ا عبارهيييييي نءبن يييييي بقن مييييييببنوضييييييعب نييييييو بد ليييييية ب ا ييييييببمدزلييييييبب

 ."موييييييييييييييرب100الواق يييييييييييييي ب ييييييييييييييءبمددقيييييييييييييي بد  وديييييييييييييي بن يييييييييييييي برند يييييييييييييي بنلييييييييييييييل ب  رنيييييييييييييي ئءبندييييييييييييييوبب

ميييييي بب1ون تليييييي بالميييييي   بالران يييييي  ب1ءبالييييييود  ابتح يييييي دبالميييييي   بالم دنيييييي  و.ضيييييي  ب. ب الح ييييييدبنحييييييقبالمضييييييردبنييييييأو

 ."2005للد بب13ق دو بم   ح باتره ببرقدب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب
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 "+وأنن ب رنءبلر.يب راقءبن أ باوة يب .ون 

حييييييثبوزنييييييربالييييييدةدبال راقييييييء برحليييييي  ب نيييييي بالضنيييييي ر بنييييييودباألحيييييي  ب .ونيييييي   ب لييييييىباتلوييييييزادبب  ييييييةقبدنييييييوز

 ..ل بنرمنببنومن برلىباإلدو جب  رن  بب400 بالايبنضن بن وة ق  بالح لء

وقييييي بب نييييي بالضنييييي ر ب يييييقببضللييييي بحوارنييييي بميييييعبد رائيييييببال يييييرب ب مييييي ب.ضيييييببمةيييييلح ب.ليييييوايبالد قييييي بنأ مل ييييي  ب

 ."نضبب. بو بب.ون  بملوزم بن توة يبالح لءبالملومربوالملو اد

 راقيييييء بحنيييييثبا يييييرباليييييوزنرباللييييي و يبواوةيييييقبوزرالباليييييدةدبوالد قييييي بال يييييرب بميييييعبمييييي بدرحيييييببوزنيييييرباليييييدةدبال

 نيييييي بال زنييييييزبنيييييي بلييييييلم   ب. ب الور نييييييزب قييييييدب لييييييىبمةيييييي  ربالد قيييييي بالموضيييييي   ب دييييييأ بو. بال يييييي لدبرنميييييي بتب

 ."نلودنعبردو جب ببالد ق بالقزم بللو   ءباتقوة  يبم بض ئح ب نرو ب ورود 

. ب .زميييييي بالونيييييي لبو.ضيييييي  بنيييييي بلييييييلم   ب ييييييقببميييييي ومربللد قيييييي ب قيييييي ب ييييييءبال  ةييييييم بالليييييي و ن بالرنيييييي ذ ب

 ."والو   ءبالض ري ب لم بمدوضءبالدةد بقنم بوو ءبالحار

مييييي بض دنيييييب ب ييييي  بوزنيييييرباليييييدةدبال يييييونوء ب ليييييىب.همنييييي ب الويييييزادبضمنيييييعبالمدوضييييين بن وةييييي يب.ونييييي    بت وييييي  برليييييىب

. ب اليييييييوقراربوويييييييواز بالليييييييويبمييييييي بر ييييييي ئزباليييييييوراونضن بالد قييييييي  بو. بض يييييييو باتحوةييييييي  بند قييييييي بردو ضنييييييي ب

 ."ر ب.همنو  بللحة  ب لىب.م برم ا ا بالد ق رض  ن  ب  

 الند بالمر زي بل ربةر بال وتربملوقربوتبووض بدوان بلوغننر 

. يييييي بالنديييييي بالمر ييييييزي بالنييييييودباتحيييييي  ب. بليييييي ربةيييييير باليييييي وتربملييييييوقربوتبووضيييييي بب و  ليييييي باألدنيييييي لبال راقنيييييي 

 .دوانييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي بلوغننييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييير 

وا ييييييربالم وييييييبباإل قمييييييءبللنديييييي ب ييييييءبننيييييي  بولقوييييييبب)وال( ب.دييييييبب تبووضيييييي ب.نيييييي بدوانيييييي بلوغننييييييربليييييي ربالةيييييير ب

 ."الحيييييييييييييي لء بتليييييييييييييينم بن يييييييييييييي بالدويييييييييييييي ئوباإلنض ننيييييييييييييي بالوييييييييييييييءبحقق يييييييييييييي ب ييييييييييييييقببالميييييييييييييي  بالم ضيييييييييييييين 

و.ضيييييي  ب. ب الدق  يييييي  بالوييييييءب ار ب.مديييييي لبالوضيييييي   بمحيييييي   بالنديييييي بالمر ييييييزيبال راقييييييءب ييييييءبمضليييييي بالدييييييوابب

. يييييييي  ب لييييييييىبضييييييييرور بوضيييييييي  ربض ييييييييو بم لليييييييي  بالح وميييييييي ب   يييييييي بب19 2 2022موا ييييييييقبنييييييييودبالليييييييين بال

 ."لوحلييييييين بالمليييييييوون  باتقوةييييييي  ن بوالم ن ييييييين بللدنقييييييي  بالةقنييييييير بالويييييييءبويييييييأمر بن روةييييييي لبم ييييييي ببالوضييييييي د

  ."و  يييييييي بالم وييييييييب برلييييييييىب  يييييييي دبالو يييييييي دءبمييييييييعباأل نيييييييي ربالوييييييييءبو يييييييينربرلييييييييىباحوميييييييي ت بوغننييييييييربالليييييييي ر

ب."احون دن  ب.ضدنن ب   ن بتلوقراربل ربالةر بالح لءبو.  ب. ب الند بالمر زيبنمول 

ب

ب

https://www.ina.iq/149401--.html
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  رنقلبوةوو بم مق بتدو جبال روو بالورقءبالمو رج

ا وييييييو ب ييييييءبقضيييييي لبال د نيييييي ب ييييييريب ييييييرنقلبم مييييييببادويييييي جبال روييييييو بالمو ييييييرجب م ييييييرولببالم لوميييييي ب و  ليييييي ب

 .الومم ريبل  م باإلدو جبالمحلء

وييييييدبا وويييييي  بالمرحليييييي باتولييييييىبميييييي بم مييييييببادويييييي جبال روييييييو ب“ردييييييبببوقيييييي ببق ئممقيييييي دبالقضيييييي لبمدو ييييييربال يييييي   ء

 .”الورقءبالمو رجب ءبد حن بال نرا  بون  بهاابالم مببم بالم  رنعبالرائ  ب لىبملوو بال راي

الم ميييييبب رةييييي باليييييومم رن بمييييي بهنئييييي باليييييومم رب يييييرنقلبل ييييير  بمحلنييييي  بن ييييي  ب  يييييدب“و.ضييييي  بال ييييي   ءبا ب

 .”ببلل  دلن اإلدو جبالمحلءبووو نرب رصبال م

ويييييييدبوضييييييعبحضيييييييرباأللييييييي  بللمرحلييييييي بالم دنيييييي ب يييييييءبالم ميييييييب بوهييييييءبرلييييييي ل بل يييييييببالمليييييييوممرن ب“و. يييييي ب.ديييييييبب

 .”لقلومم رب ءبالمح    

ب

ب

 مةر بالر ن بنوضببوحانرابلزن ئدببن اابال أ 

ب

NRT  وضيييييببمةيييييير بالر ييييين  بالنيييييودباتحيييييي  بوحيييييانرابلزن ئدييييييبب   ييييي بمييييي بالو  مييييييببميييييعبالم  وييييييببب  رننيييييي

 .لرواندبالوءبود رب لىبمواقعبالوواةبباتضوم  ءبلغرذبمد باللل بوالقروذالوهمن بوا

ونحليييييييببننييييييي  بللمةييييييير ب بضييييييي لب نيييييييب با ب هدييييييي  بض ييييييي  بوهمنييييييي بوقيييييييودبنليييييييحببالملوملييييييي   بوند قييييييي ب

الم لييييييوربوالييييييرقدباللييييييريبميييييي بالزنييييييو بنحضيييييي بالوقيييييي ندب لييييييىباللييييييل بحنييييييثبوقييييييودبنلييييييرق بنن ديييييي  بةيييييي حبب

 ."بالند ق بون لو لءبلرق بملوحق و

والمةييييير ب نيييييربملييييي وبب ييييي بايبليييييرق بللنن دييييي  بوحةيييييببضيييييرالبهييييياابالو  ميييييب بو قييييي بللننييييي  باليييييايبا ييييي ب. ب

 الوقيييييي ندب لييييييىباللييييييل بوالقييييييروذبمييييييي ب ييييييقبب ييييييرولبالمةيييييير ب قيييييييدبوالييييييراندبالموضييييييو ب لييييييىبالةيييييييةح ب

 ."الرلمن بوالةن بنو بال  صبن لمةر 

ب

ب

ب
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ق ئءبلمواض  بال ضم  بن لد ئرا بلند لب  رل بوباإلم را بو  وبضنو بال وببالحلنة 

 الملن ر 

ب

ا وييييييو ب يييييءب.نييييييو نءباألحييييي بميييييي ومرب األد مييييي ب نييييييربالمأهولييييي  بنم يييييي ر  بممملييييين ب يييييي بضنييييييو بب 24 يييييراد ب

 وبب رننييييييي بو رننييييييي بنند ييييييي بالوتنييييييي  بالموحييييييي  بو ردلييييييي بونرند دنييييييي  بلنحيييييييثبوديييييييوربهيييييييا باألد مييييييي بو نةنييييييي ب

ضنييييييييو بالحلنةييييييييي بلنديييييييي لب  رل ب ةنيييييييييببنمواض ييييييييي باإلمييييييييي را بالبالوةيييييييي يبأل د رهييييييييي .بون لمد ليييييييين  ب  ييييييييي 

 يييييي رب لييييييىبو رضيييييي  بليييييييمقثبهضميييييي  بنةييييييوارن بن للييييييون بودييييييي ئرا ببال ضميييييي  بن لديييييي ئرا بالمليييييين ر  بن ييييييي 

لل وليييييييي بال لنضنيييييييي ببضم  ييييييي ب .لونيييييييي بالو يييييييي بالحيييييييق بملييييييينر ب ييييييييد  بالحومنييييييييو ب يييييييءباليييييييينم  بوالييييييييو  ا 

 .ند ئرا بم ب و بدن رب ءبمدلعب نرانر  ن د

الطاااااا   ا   ألحيييييي بضنييييييو باليييييي وببالحلنةيييييي برلييييييىبال مييييييببم يييييي بلنديييييي لب  رل بنحمييييييءبميييييي ب ديييييير  يييييي باإلميييييي را با

نن ب يييييييءبالييييييينم بنةيييييييوارن ب بن ييييييي م بو رضييييييي بال ولييييييي بال لنضنيييييي بالمرنييييييي بل ضمييييييي  بمييييييي بقنييييييببالحيييييييومالمسااااااي  

 .ود ئرا بن و بدن ربمة   

ب

ب

وويييييدب ييييييءب.نييييييو نءباألحيييييي با ووييييي  بميييييي ومربمو ةييييييصب ييييييءب األد ميييييي ب نيييييربالمأهوليييييي  بنحضييييييوربمممليييييين ب يييييي ب

ضنييييييو ب وبب رننيييييي بو رننيييييي بنند يييييي بالوتنيييييي  بالموحيييييي  بو ردليييييي بونرند دنيييييي  بلمد ق يييييي بودييييييوربهييييييا باألد ميييييي ب

 .و نةن بالوة يبأل د ره 

وزنيييييربال ولييييي بللييييييا  لباتةيييييدد  ءب ميييييربليييييلد  بال لميييييي لب.مييييي دبقييييي   ب لييييي رنن بو نييييييرال ببون لمد لييييين  بقييييي ب

 النيييييود ب. ميييييربمييييي ب.يبوقييييي بمضيييييى بديييييوة دب.همنييييي بحم نييييي ب.مودييييي بمييييي ب يييييقببضيييييم  ب. بهيييييا بالوقدنييييي  بهيييييءب

. وا بنم دديييييي بالييييييو  ام   بل يييييي بتبنم يييييي ب. بولييييييو  دبضيييييي د  .بو.ضيييييي   ب .ةيييييينح بهييييييا باألد ميييييي ب.ر ييييييصب

وةيييييوببرلن ييييي ب. ميييييربمييييي ب.يبوقييييي بمضيييييى.بورم  دنييييي بالوةيييييوببهيييييا بوليييييم بل د مييييي بنييييي لوقولبن منيييييربونم ييييي بال

 ." ءب.ن يباأل   صبالان بتبدرن ب. بوقعب ءب.ن ن د بوهدبالضم    باإلره نن 

https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/20220203-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D9%82%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A-%D9%88-%D8%A3%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85
https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/20220203-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D9%82%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A-%D9%88-%D8%A3%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85
https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/20220203-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D9%82%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A-%D9%88-%D8%A3%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85
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ووييييي نعبالملييييي وبباإلمييييي راوء ب هييييياابالوحييييي يبنودليييييببمدييييي بالو ييييي و بوال ميييييببم ييييي بلضيييييم  ب.ديييييببنم ددييييي بندييييي لب رلب

قيييييي ببوزنييييييربال وليييييي باإلميييييي راوءبل يييييي و باليييييي   لببدبهييييييا باألد ميييييي  .بميييييي بض دنييييييب  دييييييربالييييييو  ابنحمييييييءبميييييي ب

محمييييي بنييييي ب.حمييييي بالنيييييوار يب يييييءبالمييييي ومر ب  لندييييي ب. بدوحييييي بلمديييييعباليييييو  ادبالدييييي ئرا بنييييي و بدنييييي رب يييييءبو  نييييي ب

 .".م بالم دنن بوو منربالم لل  باتقوة  ن 

وةييييي  بالرقميييييءبوودننقييييي  بال ميييييبب ييييي بم ييييي لءب ميييييربليييييلد  بال لمييييي ل بوزنيييييربال ولييييي بلليييييا  لباتةيييييدد  ءبواتق

ن ييييييي بموحييييييي م  ب يييييييءبال لمييييييي بات وو حنييييييي بللضلليييييييي باألوليييييييىبمييييييي بالمييييييي ومربن ديييييييوا ب بر را بالوديييييييورا بالوييييييييءب

 و   ه باألد م ب نربالمأهول  

وو يييييي ر باإلميييييي را ب ييييييءبالوحيييييي ل بال ليييييي ريبنقنيييييي   بالليييييي و ن ب ييييييءباليييييينم ب  ميييييي بللح وميييييي بضيييييي بالحييييييومنن ب

قواو ييييييي بميييييي بالنلييييييي بالةقنييييييربالغييييييي ريب ييييييءبديييييييزالبب2019.بوليييييييحن ب ييييييءب2015الموحيييييي لةن بمييييييعبرنيييييييرا بمديييييياب

 . بل د  بتبوزاببت ن بم مراب نب2014ملل بمداب

وو رضييييي باإلمييييي را بقنيييييبب ييييي ربليييييمقثبهضمييييي  بنةيييييوارن بن لليييييون بودييييي ئرا بملييييينر ب يييييد  بالحومنيييييو بن ييييي ب

ضحيييييي باليييييي      ب ليييييي رو دبمديييييي دقب ييييييءباليييييينم ب لييييييىب.نيييييي يبقييييييوا بموالنيييييي بللح وميييييي ب رنو يييييي ب.نييييييو نء.بود

اإلم راونيييييي ب ييييييءبرلييييييق دب  لننو يييييي  بن يييييي م ب.  بال ضييييييودباألوببلوقييييييولبمقميييييي بقولييييييىب ييييييءب.نييييييو نء.ب ميييييي ب. لديييييي ب

ضم  يييييي ب .لونيييييي بالو يييييي بالحييييييق ب نييييييربالم رو يييييي ب لييييييىبدديييييي يبوالييييييع بمليييييي ولنو  ب يييييي بمح وليييييي بالييييييو  ا ب

 .اإلم را بند ئرا بم ب و بدن رب ءبن ان ب نرانر  ن د

نضنييييييي بند رنييييييي  بنييييييي ورنو بللوةييييييي يبللةيييييييوارن بوالدييييييي ئرا  بو يييييييال بد ييييييي دب مييييييي   بواليييييييو  م بال ولييييييي بال ل

األمرن ييييييءبالقيييييي  رب لييييييىبا وييييييراذبالةييييييوارن بالن للييييييون ب لييييييىباروة  يييييي  ب  لنيييييي  بوهييييييءب.وببميييييير بوييييييدب ن يييييي ب

الييييييو  ادبالد يييييي دب ييييييءب ملنيييييي بقو لنيييييي  بنحلييييييببالضيييييين باألمرن ييييييء.بورمييييييربال ضميييييي   بقييييييرر بوا ييييييدد بررليييييي بب

رلييييييىباإلميييييي را بلمليييييي    بحلنة يييييي ب لييييييىبالوةيييييي يبلل ضميييييي  .ب ميييييي ب. لديييييي ب ردليييييي ببميييييي مر بوديييييي ئرا بمق وليييييي 

 .و زنزبو  ود  بال    ءبمعبال ول بال لنضن 

 دييييييربالدييييي ئرا بالمليييييينر ب ييييييءبالمددقيييييي .ب قيييييي بو رضيييييي بالليييييي و ن بب مييييي بنييييييأوءباد قيييييي  بالميييييي ومرب نميييييي بنوديييييي مى

هضيييييودبنواليييييد بدييييي ئر بملييييينر بلمئييييي  بال ضمييييي  بمييييي بقنيييييببالحيييييومنن  بنندمييييي باو مييييي برنيييييرا بنييييي لوقو ب لييييي ب

 .ض بلةند برلرائنلن بال  دبالم ضء
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 رئن بوزرالبرلرائنب برحن لباوة يبرنرا بالدوويبن دءبزن   باتضدرابب ءبال ريباألولد

 

قيييييي ببرئيييييين بالييييييوزرالباإللييييييرائنلءبدةويييييي لءبنندنيييييي بنييييييودباألحيييييي بر باوة قيييييي بنيييييين بالوتنيييييي  بالموحيييييي  بب رونوييييييرز

وذب لنيييييييببح لنييييييي بن ييييييي  برحنييييييي لباتوةييييييي يبالديييييييوويبالمنيييييييردبنييييييين بد يييييييرا بوالقيييييييو بورنيييييييرا بنضيييييييريبالوةييييييي 

 ..ض  بم باتوة يباألةلءبولن  يبرلىبمزن بم باتضدرابب ءبالمددق ب2015ال  لمن ب  دب

قنيييييو اب ليييييىبو ةييييينببالنورادنيييييودبحويييييىبن يييييو بمييييي باألةييييي بب ليييييىبرنيييييرا بوديييييونربميييييوا بب2015ونضيييييعباوةييييي يب

 .ال قون  بال ولن بالمةروض  لىبد را لةدعب.للح بدوون  بمق نببر عب

 دييييي م بادليييييحببمديييييبباليييييرئن باألمرن يييييءبآدييييياا ب ود لييييي بوراميييييببب2018ل ييييي بهيييييااباتوةييييي يبو ييييي و بمدييييياب ييييي دب

 .و.   ب رذب قون  بة رم ب لىبرنرا 

وقييييي ببنندنييييي ب يييييءب لمييييي ب.لق هييييي ب يييييءبالقييييي  ب اتوةييييي يباليييييايبنضيييييريبر ييييي ا   ب مييييي بننييييي وبلدييييي  بلييييين  يب ليييييىب

 ."ن بم بال د بواتضدرابب ءبال ريباألولداألرض بل لقبمز

ونومميييييببال ييييي  بال ييييي دبمييييي بالمة وضييييي  بالض رنييييي ب يييييءب نندييييي ب يييييءبال يييييو  برليييييىباتوةييييي يباألةيييييلءباليييييايبنوضيييييم ب

ر يييييعبال قونيييييي  ب ييييي برنييييييرا بمق نييييييبب يييييرذبقنييييييو ب ليييييىب.د ييييييدو  بالدوونيييييي  بنمييييي بندنييييييبباألمييييي بالييييييايبوحو ضييييييبب

 .لةدعبقدنل بارن  براابا و ر بال د را بإلدو جبم بن ةءبم بالنورادنودبالم ةبب

 .ووقوببرنرا بر بدموح و  بالدوون بللمن 

وقييييي ببنندنييييي بر بالم ييييي ل باأل نيييييرب يييييءبالمة وضييييي  بالح لنييييي بوومميييييبب يييييءبرم  دنييييي بوح نييييي بضييييي وببزمديييييءب.قةييييير ب

  ميييييي  بودةيييييي بال يييييي د بقنييييييبب. بوييييييوم  برنييييييرا بميييييي بو ييييييغنبب.ض ييييييز بالديييييير بالمر ييييييزيبالمودييييييور بنحرنيييييي  بأل ب

 .زمدءباألةلءبق بتبنودبوم ن  الض وببال

ومضييييييىبنقييييييوبب رلييييييرائنببليييييي بوقنييييييببنوضييييييو برنييييييرا ب لييييييىب. ويييييي بب. بو ييييييو ب وليييييي بدوونيييييي  ب بم ييييييررابنييييييال ب

الموقيييييي باإللييييييرائنلءبالم ليييييي بمديييييياب ويييييير .بو.ضيييييي  ب لييييييوحوة برلييييييرائنبب ائميييييي بنحرنو يييييي ب ييييييءبالوحيييييير بلليييييي   لب

 ."  بدةل  

 

 


