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 الحلبوسيييييييي الجحسةييييييييسلالخلسييييييييجلالريبلييييييييجللىجايييييييي  ل  يييييييية لالخر و ةييييييييجلوالج ييييييييوة ل ليييييييي لاللخيييييييي  ل

 (وك لجلالىب ءلالع اقةج(..)6.)صالىة بةج

 (بغساسلالةوم(..)6.)صطالب لر  لة و ل ل لق ا لةاصلوزة لالىف 

    والب لرييييييييييييييي  لوالياييييييييييييييي ءلللجحيةييييييييييييييي لب ييييييييييييييي  س لسيييييييييييييييج لالخر و ةيييييييييييييييجلطلييييييييييييييي لىةييييييييييييييي ب لل

 بغساسلالةومل(..)7ص.) الك ظر

 وك لييييييجل(..)7.)صالفيييييجكالالكيييييي ظر لدسيييييية للخ يييييي  لساالةييييييجلوضةيييييي لقييييي س ل ليييييي لجىفةيييييي لقيييييي ا ا لاليايييييي ء

 (الرعلورج

 (بغساسلالةوم(..)8.)صجثالثجلىوا لةؤسو لالةرة لالسسجو ة 

 (بغساسلالةوم(..)8.)صيىكلالر كزجح ةكلس وىلاسلوزة لالر لةجلورح فظلالب 

 (الرعلورجللوك لج(..)9.)صل”إ ه  لسولج“ى   الرح    للخىجلدبول ضةفللليا ءل 

 (الرعلورجللوك لج(..)9.)ص !”الجر  لالسة س “ى   لةعزولدسب  لج   سلالح ا  لال ل 

 ل ثاةييييي(..)10.)صى  بيييييجل يييييس ةجلجك يييييفلرييييي لجيييييملبحثيييييولريييييالوزةييييي لالر لةيييييجالار لىييييي  لاسيييييبو  لواحيييييسا

 (ىةوز

  (بغساسلالةوم(..)10.)ص سسج ب لر ى لك سيلةس وللحرلجل ل لالسالحلالرىفل لف لك 

 للجىييييييجيمللزةبيييييي  يالبيييييي هملج اخييييييال يييييي لقيييييي ا لالعفييييييولفةريييييي لابيييييي لرحيييييي فظلالىخييييييفلايييييي   لالى  يييييي لساةيييييي

 (الرسلج(..)11.)صالع اق

  جل ليييييييوك(..)11.)صى  بيييييييجلجعجيييييييزملاسيييييييجخوا لارييييييية لبغيييييييساسلبسيييييييب لجعةييييييية لاق  بيييييييولبرى  ييييييي ل لةييييييي

 (الرعلورج
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 ييييييييييولبسييييييييييح لر سييييييييييورة لدحييييييييييسهر لةاييييييييييصلىخييييييييييللرحيييييييييي فظلالىخييييييييييفل   يييييييييية لالخر و ةييييييييييجلةوخم

 (وك لجلالىب ءلالع اقةج(..)12.)صالس ب 

 املب لجوقةجيييييييييي  لالسسييييييييييجو ةجلفيييييييييي لج ييييييييييكةلل  يييييييييية لالخر و ةييييييييييجلة ييييييييييسسل ليييييييييي لايييييييييي و  لاللجييييييييييز

 (وك لجلاألىب ءلالع اقةج(..)13.)صكورجالح

 وزةيييييييييي لالر لةييييييييييجلةيجيييييييييي حلرىحييييييييييجلللف يييييييييي  لال  ييييييييييجلوةحييييييييييسسل ؤةييييييييييجلالحكورييييييييييجلب يييييييييي  لسييييييييييع ل

 (وك لجلالىب ءلالع اقةج(..)13.)صال  ف

 اييييييالللالى ييييييفلالس اسيييييي لليالث لييييييثلالرجوسيييييطلوالسيييييي س لال ييييييساسالج بةيييييجلجضحييييييسسلاييييييوابطلجىيييييييللطلبييييييجل

 (الف ا لىةوز(..)15.)صالث ى 

 (الرعلورجوك لجل(..)15.)صالبي ءلرالال س لدملالبحثل  لبسةل؟”..لاخجر علدىي  “فحوىل 

 وك ليييييييجل(..)16.)صرولوسفييييييي  للبولىيييييييسالورييييييي لدوك اىةيييييييل  اقةييييييي  لبةيييييييى ملطلبيييييييجل160ال يييييييح فالإخيييييييالءل

 (األىب ءلالع اقةج

  (الف ا لىةوز(..)16ص.)حيوقلالىس  لف لالقلةملجس وللالس اعلبحسملقا ة لالروقوفة 

 وك ليييييييجل(..)17.)صرييييييي لىيةييييييي لالرحييييييي رة لإلييييييي لرخلييييييي لالياييييييي ءلاأل لييييييي لالع اقييييييي ’ل  خيييييييل’طلييييييي ل

 (ى  

   (الف ا لىةوز(..)17.)صودوللجواةكلق ىوى لبسح لالر سوملالخر و يلاولالغ 

 الييييييييييييييييي ه  لبرفييييييييييييييييي س للرى ييييييييييييييييي ل   سيييييييييييييييييجلالجحييييييييييييييييي سالالحيييييييييييييييييز لاليييييييييييييييييسةري اط لااجييييييييييييييييي  ل

 (الرعلورجوك لجل(..)18.)صالخر و ةج

 (السور ةجلىةوز(..)18.)ص لللةا  ل وا علبغساس..لورواطىو لةبسو لارجع ا  ل سةسا ل 
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 (لرج ريييييي  لبحةييييييي ز لاأل٤١َ َرِلةَّيييييي  لبَغ ييييييَساسالالييييييييب ل ليييييي ل)سييييييلحجلوالرييييييواسلالرايييييييس  لوجاييييييبطلطييييييي    ل

 (الف ا لىةوز(..)19.)صس و 

  (بغساسلالةوم(..)19.)صاىجح  لخىسيلف لالخةشلالع اق 

 

 

 

  

 (وك لجلاألىب ءلالع اقةج(..)20.)صسول ا لللب رةللالواحسل105ا ملب ى لةجاط لالــل 

 لةيييييييييييييييي  ا لسول لسييييييييييييييييىوة لبعييييييييييييييييسلضليييييييييييييييي لرلييييييييييييييييفلجعوةايييييييييييييييي  لرل3سييييييييييييييييىحي لاقج ييييييييييييييي سيال

 (لرعلورجوك لجلا(..)20.)صالكوة 
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 (الرسجيلج(..)21ص.)األسسالرسجعسو للال ج افلبلوض ىسكلوسوىةجسك 

 

 

 

 

 

 

 رسيييييييييييييؤوللإسييييييييييييي ا ةل الإسييييييييييييي ا ةللدطلعييييييييييييي لدر ةكييييييييييييي ل لييييييييييييي ل  اييييييييييييي  لللوسييييييييييييي طجلب ييييييييييييي  ل

 ( وةج ز(..)22.)صدوك اىة 
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 الحلبوس الجحسةسلالخلسجلالريبلجللىجا  ل  ة لالخر و ةجلوالج وة ل ل لاللخ  لالىة بةج

د ليييييي ل  يييييية لرخليييييي لالىييييييوا لرحرييييييسلالحلبوسيييييي  لالةييييييوملالثىيييييية  لجحسةييييييسلالخلسييييييجللوك لييييييجلالىبيييييي ءلالع اقةييييييج 

 .لخييييييييييييييييييي  لالىة بةيييييييييييييييييييجالريبليييييييييييييييييييجللىجاييييييييييييييييييي  ل  ييييييييييييييييييية لالخر و ةيييييييييييييييييييجلوالج يييييييييييييييييييوة ل لييييييييييييييييييي لال

  لالج يييييي ةعةجلالح لةييييييجل)الا رسييييييج(لوفيييييي لبةيييييي  لوقيييييي للالحلبوسيييييي لاييييييالللخلسييييييجلالرخليييييي لالث ىةييييييجلريييييي لالييييييسو

 يييييي س ل يييييي لالييييييسا   لاب الرةييييييجللرخليييييي لالىييييييوا لد لحالفةييييييجلجغةةيييييي لسييييييع لال يييييي فلك ىيييييي لبسييييييب لخ  حييييييجل

جرك لحةى يييييي لكو وىيييييي لواىافيييييي  لدسييييييع  لالييييييىفطلو ييييييكلالييييييوا سا لالع اقةييييييجلوريييييي لجسييييييب لب زرييييييجلر لةييييييجللييييييملجيييييي

 ."والرجي  يييييييييييييييييييسة الحكورييييييييييييييييييجلالع اقةيييييييييييييييييييجلرييييييييييييييييييي لسيييييييييييييييييييساسلالجزار ج يييييييييييييييييي لجخييييييييييييييييييي  لالريييييييييييييييييييوظفة ل

ودايييييي فلد لحالحلييييييوللالرط وحييييييجلحةى يييييي لحييييييسس لبعييييييس لاةيييييي  ا لرى يييييي لجافيييييية ل واجيييييي لالرييييييوظفة لبىسييييييبجل

ب لر ييييييجلوجسيييييي ةكل ييييييسسلريييييي لالرييييييوظفة لواحيييييي لج ملاليييييي لالجي  ييييييسلاخب  ةيييييي للكيييييي لرخليييييي لالىييييييوا لااجييييييي  لل30

 ."لجج ةلةيييييييو لسةىييييييي  لودوخييييييسلحييييييياللللر يييييييكل22الييييييي يلحيييييييي لإةيييييي اسا لللسوليييييييجلبلغيييييي لجعييييييسةللسيييييييع لال يييييي فل

وط لييييي لالحلبوسييييي لبوةخييييي سلالحليييييوللالى خعيييييجللجعظيييييةملاليييييوا سا لالر لةيييييجلالجييييي لجركييييي لالسوليييييجلرييييي لإ ييييي س لقةريييييجل

وس يييييي ل  يييييية لالرخلييييي لوزا  لالر لةييييييجلب لعرييييييلل ليييييي لجييييييسةمل ؤةييييييجلخسةييييييس للرع لخييييييجلا ثيييييي  ل."اليييييسةى  لالع اقيييييي 

 .  لدسيييييييبو ة الجيييييي لىجخيييييي ل ييييييي لجغةةيييييي لسييييييع لال ييييييي فل ليييييي لد لجيييييييسملاليييييي لالرخلييييييي لاييييييالللفجييييييلالسييييييلبةج

ود ليييييييي لالحلبوسيييييييي لحجحسةييييييييسلالخلسييييييييجلالريبلييييييييجللىجايييييييي  ل  يييييييية لالخر و ةييييييييجلوالج ييييييييوة ل ليييييييي لاللخيييييييي  ل

ل."الىة بةج

 طالب لر  لة و ل ل لق ا لةاصلوزة لالىف

رخليييييي لالييييييوز اءلبجكلةييييييفلوزةيييييي للقيييييي ا ل ييييييو لرخليييييي لالىييييييوا  لالةييييييوملالثىيييييية  ل ليييييي لإلغيييييي ءلل بغييييييساسلالةييييييوم

وق ليييييي لالييييييسا   لاب الرةييييييجلفيييييي لبةيييييي  لجليجييييييول)بغييييييساسلالةييييييوم(لا ل.رييييييسة ل يييييي كجلالييييييىفطلالوطىةييييييجلالييييييىفطلبر يييييي م

حرخليييييي لالىييييييوا ل ييييييو ل ليييييي لالغيييييي ءلقيييييي ا لرخليييييي لالييييييوز اءلالايييييي صلبجكلةييييييفلوزةيييييي لالييييييىفطلبر يييييي ملرييييييسة ل

خليييييي لالىييييييوا ل ليييييي لج ييييييكةلللخىييييييجل لرو ييييييو."الوطىةييييييجلاايييييي فجللوظةفجييييييوللرا لفجييييييولالييييييي ىو  يييييي كجلالييييييىفطل

والخ ييييييييز لالرىةييييييييجللىة بةييييييييجللجي يييييييي لالحييييييييي   لوالبحييييييييثل يييييييي لالرفيييييييييوسة لريييييييي لالرجظيييييييي ه ة لوالرغةبيييييييية ل

والاييييييح ة لرييييييى ملوال جييييييساءل ليييييي لالرؤسسيييييي  لورج بعييييييجلرلييييييفلقجلييييييجلالرجظيييييي ه ة  لكريييييي ل ييييييو لدةايييييي ل ليييييي ل

لخىيييييجلىة بةيييييجلل25جول لييييي لجسيييييرةجلر ييييي ملاللخييييي  لفييييي لالىظييييي ملاليييييساال  لفايييييالل ييييي لج يييييوةلج يييييكةلللخىيييييجللجعيييييسةل

هيييييي ال يييييييسلرخليييييي لالىييييييوا  لالةييييييوملالثىيييييية  لخلسييييييجولب   سييييييجلالحلبوسيييييي للرى ق ييييييجل ييييييسسلريييييي ل  .سا رييييييج

ل288وقيييييي للر اسييييييلل)بغييييييساسلالةييييييوم(لإ لرخليييييي لالىييييييوا ل يييييييسلخلسييييييجولب   سييييييجلالحلبوسيييييي لوحاييييييو ل.الفييييييي ا 

 .جل سسلر لالفي ا ى  ب   للرى ق 
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ل

  الك ظرللب لر  لواليا ءلللجحية لب   س طل لىة ب لل   سج لالخر و ةجلوا

قيييييييسر لالى  ييييييي لرح سييييييي لاةييييييي ي لالةيييييييوملالثىييييييية  لطلبييييييي لىة بةييييييي لالييييييي ل   سييييييي  لالب لريييييييي  لل بغيييييييساسلالةيييييييومل

 .والخر و ةجلواليا ءلللجحية لب   س ل  ة لالوز اءلر طف لالك ظر 

م(الحةخييييي لج يييييكةللوق لييييي لالى  ييييي لفييييي لوثةييييييجلروخ يييييجلالييييي ل   سيييييجلالخر و ةيييييجلح يييييل ل لة ييييي ل)بغيييييساسلالةيييييو

لعيييييي ملللجحييييييي لريييييي لال يييييي  س لوالعريييييي للخىييييييجلجحييييييي لريييييي ل   سييييييجلالخر و ةييييييجلو   سييييييجلالب لريييييي  لوالس يييييي ءلا

ل."الا  جلب  ة لالوز اءلر طف لالك ظر 

 

 الفجكالالك ظر لدسة للخ   لساالةجلوضة لق س ل ل لجىفة لق ا ا لاليا ء

 ييييييي لح  لالثىييييييية  لد لحكوريييييييجلر يييييييطف لا جبييييييي لالى  ييييييي ل ييييييي لجحييييييي لفلالفيييييييجكل فةييييييي لاللالرعلوريييييييج وك ليييييييجل

 .ظر لالرىج ةجلولةجولجسةط ل لة  لخ   لا  خةجلوساالةجلوججساللب لي ا ا لالحكورةجالك 

حكوريييييييجلالكييييييي ظر لضةييييييي لقييييييي س  ل لييييييي لجىفةييييييي لقييييييي ا لجوقةيييييييفللخىيييييييجلابيييييييول ضةيييييييفل“ لإ لوقييييييي للال ييييييي لح ل

الةييييييجلجييييييجحكملبييييييي ا لخ يييييي  لسا“ودايييييي ف لد ل.”جطوةيييييي لوإ هيييييي  لرحكرييييييجلاسييييييج ى فلالكيييييي  الرسييييييؤولجل يييييي ل

الكييييي ظر لا ايييييالل ييييي  ل“ لرؤكيييييسالد ل”وقةيييييفللخىيييييجلابيييييول ضةيييييفلولييييية ل  ييييية لاليييييوز اءلر يييييطف لالكييييي ظر ج

الحكورييييييجلالح لةييييييجل“ودواييييييكلالى  يييييي ل يييييي لجحيييييي لفلالفييييييجكل  ل.”الخ يييييي  لوةعرييييييلل ليييييي لجىفةيييييي لك فييييييجلاوار هيييييي 

 ليييييييي لبييييييييـلطو.” يييييييي  لا  خةييييييييجلوساالةييييييييجلوجييييييييجحكملبيييييييي لي ا ا لالحكورةييييييييجلالر رييييييييجججلييييييييي لدوار هيييييييي لريييييييي لخ

اسيييييييجس  ءل  يييييييية لالحكورييييييييجلالح لةيييييييجلاليييييييي لرخليييييييي لالىيييييييوا لورح سييييييييبجول ليييييييي لا ر ليييييييولضةيييييييي لالي ىوىةييييييييجل“

وكييييي  لرخلييييي لالياييييي ءلاأل لييييي لقيييييسلس ييييي  لفييييي لوقييييي لسييييي ب  لالي  يييييسلالعييييي ملللييييييوا لالرسيييييلحجلر يييييطف ل.”ك فيييييج

 .”اىج  ك ملالي ىو “ألر لبر لاسر هملالك ظر لإل لابطلبع ل ى   لا

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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ل

ل

ل

 جرة لالسسجو ةةؤسو لالةلثالثجلىوا 

ل

 دسىل سسلر لد ا ءلرخل لالىوا  لالةوملالثىة  لالةرة لالسسجو ةج.ل بغساسلالةوم

لب لريييييي  لإ لح ييييييسسلريييييي لد ايييييي ءلرخليييييي لالىييييييوا لهييييييملالى  يييييي لرحرييييييسلكيييييي ةمل بييييييسلوق ليييييي لالييييييسا   لاب الرةييييييجلل

لسجو ةجح.الحسة  لالى   ل الءل ب حلر    لوالى   لو ف ل    لحسة لدسوالالةرة لالس

ل

ل

 يجح ةكلس وىلاسلوزة لالر لةجلورح فظلالبىكلالر كز

ل

 يييييوىلقاييييي  ةجلايييييسلوزةييييي لالر لةيييييجل لييييي لحييييي كلالى  ييييي لهييييي سيلحسييييي لالسيييييالر  لالةيييييوملالثىييييية  لسل بغيييييساسلالةيييييوم

  الويلورح فظلالبىكلالر كزيلر طف لض ل لراةف.

ملالرييييي س لواسيييييجى سا لإلييييي لدحكييييي ا لحألضييييي ا ل ق بةيييييجلودظ ييييي  لوثةييييييجل ييييي س  ل ييييي لالركجييييي لاب الرييييي لللى  ييييي ل

س يييييوىلقاييييي  ةجلايييييسلكيييييلللرييييي لقييييي ىو لرخلييييي لالىيييييوا لوج يييييكةالجولوقييييي ىو لالس ييييي ءلالعييييي م لةيييييجملجح ةيييييكل15

لر لرح فظلالبىكلالر كزيلر طف لحسة لراةف لووزة لالر لةجل ل ل بسلاألرة ل الويح.

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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ل

ل

 ”إ ه  لسولج“ى   الرح    للخىجلدبول ضةفللليا ءل

ا جبيييييي لالى  يييييي ل يييييي لجحيييييي لفلالفييييييجكلرحرييييييسلالبلييييييساويل لالثىيييييية ل ل رلةييييييجلجطوةيييييي لرحكرييييييجللجل الرعلورييييييلوك لييييييج

  لسولييييييج لرؤكييييييسالا لحكورييييييجلاسييييييج ى فلالكيييييي  لسيييييي بيجلاطةيييييي  لوجخيييييي وزل ليييييي لحييييييسوسلاليايييييي ءلوبرث بييييييجلإ هيييييي

 .الكيييييييييييييييييييييييييييييي ظر لهيييييييييييييييييييييييييييييي لاسييييييييييييييييييييييييييييييودلحكورييييييييييييييييييييييييييييييجلريييييييييييييييييييييييييييييي  ل ليييييييييييييييييييييييييييييي لالعيييييييييييييييييييييييييييييي اق

كيييييي حلبيييييييو لارىةييييييجلوبيييييي ر لريييييي لجطوةيييييي لوإ هيييييي  لرحكرييييييجلاسييييييج ى فلال”ل لا لوقيييييي للالبلييييييساويلفيييييي لج يييييي ةك

 .”سيييييييييييي بيجلاطةيييييييييييي  لوريييييييييييي لااطيييييييييييي لرريييييييييييي لجريييييييييييي لبييييييييييييولالالسولييييييييييييجل29جلقيييييييييييي ا لالكيييييييييييي ظر لولخىيييييييييييي

رييييي لجرييييي لبيييييولالسوليييييجلب ييييي الالرىحىييييي لالاطةييييي لاكييييي سلاسيييييرةولهيييييولإ هييييي  لسوليييييجلرييييي لقبيييييللالالسوليييييجل“وداييييي فلا ل

سيييييية جلال يييييية لالجيييييي لجعجيييييييللالىيييييي  لبييييييسو لرع فييييييولو ييييييسمل  ايييييي ملل29بعييييييسلج ييييييكةلللخىييييييجلقيييييي ا للا  ييييييج

 .”لياييييييييي ءلول ييييييييي  لحةيييييييييثلجييييييييييوملبجعييييييييي ةب ملواىجيييييييييزاعلال ج افييييييييي  لريييييييييى ملبيسييييييييي ةجللهيييييييييسافلرع وفيييييييييول

ل29وكييييي  لاليةييييي سيلفييييي لجحييييي لفلالفيييييجكلح ريييييسلالروسيييييويلدكيييييسلفييييي لج ييييي ةكلسييييي ب  لد للخىيييييجلالرييييي لاليييييسةواى ل

ل.ابول ضةفلب  جك  لخ ا ملاسلالرواطىة لوالرعجيلة لر لاخللاىجزاعلال ج اف  الج لة دس  لاحرسل

ل

 !” الجر  لالسة س “  لةعزولدسب  لج   سلالح ا  لال ل ى

 ييييييييزال اييييييييولرخليييييييي لالىييييييييوا لرحرييييييييسلال يييييييير يل لالثىيييييييية ل لازسةيييييييي سلالح ا يييييييي لفيييييييي للالرعلورييييييييجل لوك لييييييييج

ءلالزلةيييييييجلالرسج يييييييفة  لوالريييييييسا  لواألسيييييييواقلالييييييي لالجرييييييي  لالسة سييييييي  لر ييييييية الالييييييي لا لر يييييييكلجلالك  بييييييي 

الح ا ييييي لجج ييييي  سل ىيييييسر لجكيييييو لللاضلييييي ”ل لا لج ييييي ةكوقييييي للال ييييير يلفييييي ل.جييييييفلفييييي لريسريييييجلجليييييكلالح ا ييييي 

”لفييييي لاليطيييييي  ة لال ييييييح لوالحكيييييور للييييييسوا  لر رييييييجللهىييييي كلدزريييييي  لسة سيييييةجلا  ييييييجلفيييييي لالرى ييييي  لالحةوةييييييج

”لودايييييي فلا ل.”  لالك  بيييييي   دسييييييب  لى ييييييو لالح ا يييييي لريييييي بة لالجريييييي  لالك  بيييييي   لوبيييييية لالجريييييي”ل ل  زةيييييي ل

و اءلجليييييكلالح ا ييييي لرييييي لايييييالللالجخييييي وزا ل لييييي لال يييييبكجلر يييييكلجلالك  بييييي ءلالزلةيييييجلجييييييفلبىسيييييبجلكبةييييي  لخيييييسال

 .”ةجلو  وا ةجلالسالكلالى قلجلللط قجلالك  ب  ةجلسواءلك ى لج بعجلللسولجلاولالهلةجالك  ب  

جيييييييفل“ لربةىييييي لدىيييييول”ر ييييي كللسة سيييييةجلدةاييييي اىىييييي للحظىييييي لج ييييي  سلالح ا ييييي ل ىيييييسر لجبييييي زل“وجييييي بالال ييييير يل

هييييييسف  لجعيةييييييسلالزرييييييجلو بريييييي لهىيييييي كلدخ ييييييز لرا ب اجةييييييجلاخىبةييييييجلو اءلجلييييييكلالح ا يييييي لخ يييييي  لواةيييييي سيلافةييييييجل

وكيييييي  لح ةييييييي لكبةيييييي الى يييييي  لرسيييييي ءلاريييييي لالثىيييييية  لفيييييي لرسج ييييييف لال ىسةييييييجل.”سييييييج خ  جييييييسفالب يييييي ل ى  يييييي لر

 .بجل ا ة ىس ءلوا  ل3برح فظجلك بالءلالريسسج لر لاسف ل  لر  عل

ل

ل

ل
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ل

 و  لواحساى  بجل س ةجلجك فلر لجملبحثولرالوزة لالر لةجالار لى  لاسب

ك يييييف لالى  بيييييجل ييييي لالكجليييييجلال يييييس ةجلابجسييييي ملالجرةرييييي  ل ييييي لرييييي لجيييييملبحثيييييولريييييالوزةييييي لالر لةيييييجللاةييييي ثلىةيييييوز 

 . ل ل الويلاالللخلسجلاسجا فجولف لالب لر  لالةوملالثىة  

خلسييييييجلالةييييييوملوالجيييييي لاسجاييييييفى لفة يييييي لوزةيييييي لالر لةييييييجل“إ ل”لاةيييييي ثلىةييييييوز“وق ليييييي لالجرةريييييي لفيييييي لبةيييييي  لجليجييييييول

رى ييييييي للرى ق ييييييجلروايييييييوعلا جفيييييي علسيييييييع ل يييييي فلاليييييييسول لري بييييييللاليييييييسةى  لزءلاألكبيييييي لووكلةييييييولا ييييييصلالخييييييي

الع اقييييي لورييييي لىخيييييمل يييييي ل ليييييكلال جفييييي علرييييي لاايييييي ا  لحةيييييثلجيييييملالجب حيييييثلحييييييوللالىجييييي   لالجييييي لد يبييييي لهيييييي ال

ال جفيييييي علريييييي ل ييييييسملاسييييييجي ا لفيييييي لالسييييييع  لواىعك سيييييي  لالسييييييلب ل ليييييي لالرييييييواطىة لوا  ييييييجلالطبييييييي  لالفيةيييييي  ل

 .”جلخ  لحيةيةرال سملوخوسلديلرع 

خيييييي ىلالج كةييييييسل ليييييي لايييييي و  لرع لخييييييجلالجييييييسا ة  لالجيييييي لىجخيييييي ل يييييي ل فييييييالسييييييع ل“واايييييي ف لالجرةريييييي لاىييييييول

ال ييييي فلورييييي لسيييييببولهييييي الاليييييي ا لرييييي لداييييي ا للعريييييوملالريييييواطىة لول ييييي ةحجلالفيييييي اءل لييييي لوخيييييولالا يييييوص ل

لييييييجلوىحيييييي ل يييييي زرو ل ليييييي لواييييييالالىييييييي طل ليييييي لالحيييييي وفلوالج ييييييسةسل ليييييي لإةخيييييي سلالحلييييييوللالواقعةييييييجلوالع خ

 .”الا  لال يلح للوجيوةجلابقج  سلالرحل لبعةس ال  لقو لالرواط بى  ءل

اللجيييييييسةملالرع لخيييييي  لالجيييييي ل“وىوهيييييي لالجرةريييييي لإليييييي لإ ل رخليييييي لالىييييييوا لار ييييييللوزةيييييي لالر لةييييييجلاسييييييبو   لواحييييييس 

 .”ر لالرؤرللف لح للجطبةي  لإى  ءلالا  لال يللح لب لرواطىة لوب ألاصل ويلالساللالرحسوس

ل

  سسج لحرلجل ل لالسالحلالرىفل لف لك  سيلةس ولب لر ى لك

ل

س يييييي ل اييييييولب لريييييي  لإقليييييةملك سسييييييج  لسةيييييي  يلدىييييييو  لالةييييييوملالثىييييية  لإليييييي لحرلييييييجلدرىةييييييجل ليييييي لل بغيييييساسلالةييييييوم

 لإ لحالفجيييييي  لالر اييييييةجل يييييي س لزةيييييي س لحيييييي ل لاليجييييييللوقيييييي للدىييييييو لفيييييي لحييييييسةثلالسييييييالحلالرىفليييييي لفيييييي لابقلةم.

لالرىفل لبة لالخ   لالحزبةجلوالع    ةجح.  لالسالحلوحواسثلاسج سافلالى  طة  لبسب لاىج 

وداييييييي فلد لحالسييييييير حللعى  ييييييي لاألحيييييييزا لبحريييييييللالسيييييييالحلةزةيييييييسلاألرييييييي لجعيةيييييييسا لكيييييييو لهيييييييؤلءلةسيييييييجاسرو ل

وجوف لىخييييييللل خييييييللالييييييسة لالرعيييييي وفل ريييييي لسا  لجييييييويلةييييييوملالسييييييالحلالريييييي اصلفيييييي لالاالفيييييي  لال ا ييييييةجح.

 يييييييجل يييييييب  لحيييييييولل يييييييخ  ا لوقيييييييالبييييييية لرخرووقييييييي لل ييييييي وسل ةييييييي  لإ لحدرييييييي لب  ييييييي صلرسيييييييلحة لب  بةل.

فييييي لحييييي لسا  لجيييييولالخسةيييييس لقييييي  لخييييي رالال يييييف ءلب  بةيييييل لسييييي    لرييييي لجطيييييو للسيييييجاسامللالجسييييي ب لب لر كبييييي  

لدسلحجلى  ةج لجسب لبريجلل   ل ل لالفو ح.

ل
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ل

للجىجيمللزةب  يالب هملج اخال  لق ا لالعفولفةر لاب لرح فظلالىخفلا   لالى   لساة

 الع اق

 ل لييييييي لقيييييي ا لال   سييييييجلبسيييييييح ل2022 ييييييب طلل28الى  بيييييييجلالك سةييييييج لفةيييييي  لساةيييييييل لالثىيييييية لييييييي ل لملل الرسييييييلج

يييييسا لبياييييي ة لرايييييس ا ل الر سيييييوملالخر يييييو يلالرجعلييييي لبييييي لعفولالاييييي صل ييييي لىخيييييللرحييييي فظلالىخيييييفلالسييييي ب لالرض

  يييييييية لساةييييييييللفيييييييي لجغ ةييييييييس ل ليييييييي لجييييييييوةج لج بعج يييييييي لالرسييييييييلجاللوق ل رحكييييييييومل لةييييييييولب لسييييييييخ لالرؤبييييييييس.وال

  لاليييييي يلا ييييييس  لبحيييييي لاحييييييسلالاييييييب طلالرييييييساىة لبجخيييييي لةج اخييييييال يييييي لقيييييي ا لالعفييييييولالايييييي صلخر و ةييييييجلالعيييييي اق

بييييييي لعفولا يييييييبكللبعيييييييسلا لاطلييييييي لسييييييي احول  ييييييية لالخر و ةيييييييجلوااييييييي ف االرايييييييس ا لوالرحكيييييييومل لةيييييييولب لرؤبس.

  يييييييية للوك  لييييييييس لر يييييييية  لاليييييييي لا لبيييييييي همل يييييييي لكلكيييييييي  لضةيييييييي لفيييييييي هملالرواييييييييوعلب ييييييييكللخةييييييييس.ايييييييي   لالب

(لو ليييييييكل2 ل١لريييييي قرة ل)الثىيييييية  لبسييييييح لالر سيييييييورة لالخر ييييييو ةة لالالخر و ةييييييجلبيييييي همل يييييي لكلقيييييييسلوخييييييو 

ووخيييييييول ييييييي لكلايييييييالللاخجرييييييي عل  خيييييييللريييييييالاللخىيييييييجلالجحيةيةيييييييجلالرض يييييييكلجلفييييييي ل   سيييييييجلالخر و ةيييييييجلحول ر .

زلاليييييي لالخ يييييي  لالياييييييي  ةجلب جايييييي  لابخيييييي اءا لالالزريييييييجلبعييييييسلسييييييح لالر سيييييييورة لبحسيييييي لالبةيييييي  لبييييييـلابةعييييييي 

ييييييييساىة لواةيييييييييسا  ملفييييييييي لالخر ييييييييو ةة  لورا طبيييييييييجلوزا جيييييييي لالعيييييييييس للوالساالةييييييييجلألليييييييييي ءلاليييييييييب ل لييييييييي لالرض

  فيييييييي  لسييييييييجوى  لالثىيييييييية  للوق للاليةيييييييي سيلفيييييييي لالحييييييييز لالييييييييسةري اط لالك سسييييييييج ى الرؤسسيييييييي  لاب ييييييييالحةج.

الرايييييس ا لثيييييملسيييييح لالعفيييييول ىيييييولدكبييييي لسلةيييييللد لبييييي همل ييييي لكلللة يييييلكللحر ةيييييجللإ يييييسا لالعفيييييول ييييي لجييييي خ ا ل

جكييييييي ا ا  لرايييييييةف الإ الكييييييي  لالجييييييي خ لرييييييي ا ا لولاييييييي قلالسسيييييييجو ل ةيييييييجوا ييييييي  لالييييييي لا ل  ييييييية لالخر والسسجو .

وك ىييييي لوثييييي   لبجوقةيييييال  ييييية لالخر و ةيييييجلبييييي همل ييييي لك لاييييي   لالبليييييسلف ل يييييفيجلاكجرلييييي لفييييي لى  ةيييييجلالرط ف.

 طلالخييييي  ي لإ يييييسا ل فيييييولاييييي صل ييييي لاحيييييسلجخييييي  لالرايييييس ا .لوبحسييييي لالوثةييييييجلوهييييي ل يييييبل26دظ ييييي   لفييييي ل

الرىج ةيييييجلولةجيييييولبييييي همل ييييي لكلةعفيييييولفةيييييول ييييي لالريييييسا لخيييييواسللر سيييييوملخر يييييو يلبجوقةيييييال  ييييية لالخر و ةيييييج

إلييييييي ءلل2018وك ى لالسييييييلط  لالع اقةييييييجلقييييييسلد لىيييييي لفيييييي ل يييييي مللييييييؤيلخييييييواسلىخييييييللرحيييييي فظلالىخييييييفلالسيييييي ب .

لج خ لب لراس ا لف لرىطيجلالبة علف لبغساس لبةى ملىخللرح فظلالىخف.اليب ل ل لدف اسل   بجلج

 

 جعةة لاق  بولبرى   ل لة لى  بجلجعجزملاسجخوا لارة لبغساسلبسب 

د لىيييييي لالى  بييييييجل  لةييييييجلى ييييييةف لالثىيييييية  ل يييييي ل زر يييييي ل ليييييي لاسييييييجخوا لدريييييية لبغييييييساسلفيييييي للالرعلورييييييج وك لييييييجل

رخليييييي لالىييييييوا لحييييييولل ييييييس لرلفيييييي  لريييييي لبةى يييييي لقة رييييييولبجعةيييييية لدق  بييييييولفيييييي لرى  يييييي ل لةيييييي لب ر ىييييييجلبغييييييساس ل

 . ورلفيييييييييييييييييييييي  لاايييييييييييييييييييييي ىلر رييييييييييييييييييييييجلخييييييييييييييييييييييسا لسييييييييييييييييييييييجع  لفيييييييييييييييييييييي لحةى يييييييييييييييييييييي 

اسييييييجخوا لدريييييية لبغييييييساسلحييييييولل ييييييسسلريييييي لالرلفيييييي  لرخليييييي لالىييييييوا لسة يييييي سل“ ل لإوق ليييييي لى ييييييةفلفيييييي لبةيييييي  ل

الرجايييييرىجلا وقييييي   لرييييي لبةى ييييي لقة ريييييولبجعةييييية لد يييييا صلرييييي لاييييي   لاألر ىيييييجلبةيييييى مل يييييسسلرييييي لدق  بيييييولفييييي ل

 .”رى  يييييييييييييي ل لةيييييييييييييي لكييييييييييييييسوا  لالعييييييييييييييي  ا لوالج يييييييييييييي رةم لوسو لاسجح يييييييييييييي للالروافييييييييييييييي  لال سييييييييييييييرةج

 لب باييييييي فجلالييييييي لىلر ريييييييجلسيييييييجع  لفييييييي لحةى ييييييي السيييييييجخوا لسةجاييييييير لفيييييييجكلرلفييييييي  لااييييييي “وداييييييي ف  لد ل

ل.”رلف  لجحوملحول  ل ب   لفس سلكجعوةا  لالفالحة 
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ل

 

ولبسح لر سورة لدحسهر لةاصلىخللرح فظلالىخفلالس ب     ة لالخر و ةجلةوخم

ة  لبسيييييييح لر سيييييييورة ل لك لالةيييييييوملالثىيييييييالخر و ةيييييييجلبييييييي همل يييييييوخيييييييول  ييييييية لل وك ليييييييجلالىبييييييي ءلالع اقةيييييييج

 .دحييييييييييييييييييسهر لةاييييييييييييييييييصلالرحكييييييييييييييييييوملخييييييييييييييييييواسلليييييييييييييييييييؤيلىخييييييييييييييييييللرحيييييييييييييييييي فظلالىخييييييييييييييييييفلالسييييييييييييييييييي ب 

)واع( لد لح ييييييييي لكلوخيييييييييولبسيييييييييح لوقييييييييي للالركجييييييييي لال الرييييييييي للييييييييي  ة لالخر و ةيييييييييجلفييييييييي لبةييييييييي  لجليجيييييييييول

 خييييييللرييييييالاللخىييييييجلالجحيةيةييييييجلالرض ييييييكلجل( لو لييييييكلاييييييالللاخجريييييي عل 2 ل1الر سييييييورة لالخر ييييييو ةة لالريييييي قرة ل)

 ."سييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييجلالخر و ةييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييجلحول ريييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي فيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ل   

ووخييييييول  يييييية لالخر و ةييييييجلوفييييييي  لللبةيييييي  لب بةعيييييي زلاليييييي لالخ يييييي  لاليايييييي  ةجلب جايييييي  لابخيييييي اءا لالالزرييييييجلبعييييييسل

يييييييساىة ل سيييييييح لالر سيييييييورة لالخر يييييييو ةة  لورا طبيييييييجلوزا جييييييي لالعيييييييسللوالساالةيييييييجللليييييييي ءلالييييييييب ل لييييييي لالرض

 .اب ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييالحةجلواةييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييسا  ملفيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي لالرؤسسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  

وقيييييي لرركيييييي لو يييييي  لىجيييييي   لالجحيةيييييي للالرض ييييييكلجلبوىخيييييي زل رل يييييي لب سيييييي عووخييييييولكيييييي لكلاللخىييييييجلالجحيةيةييييييجل

 .لرع فيييييييييييييييييييييييجلالري يييييييييييييييييييييييي ة لورح سييييييييييييييييييييييييبج ملوايييييييييييييييييييييييير  ل ييييييييييييييييييييييييسملجك ا هيييييييييييييييييييييييي لرسييييييييييييييييييييييييجيبال ل

و يييييييسسل  ييييييية لالخر و ةيييييييجل لييييييي لدىيييييييوللييييييي لةج ييييييي و لفييييييي لرخ ب يييييييجلالجحيييييييسيلالاطةييييييي لبييييييي لج وة لللرايييييييس ا ل

 اسيييييييةملدولاألوارييييييي للييييييي لةجييييييي سسلرطليييييييي  لفييييييي لج يييييييوة لرييييييي لقيييييييسلة يييييييو لالروجخ  ج ييييييي لوالرحكيييييييورة لفة ييييييي  لو

 .لفيييييييي  لق ىوىةييييييييجلط لريييييييي لدى يييييييي لسج يييييييي لفيييييييي لدريييييييي لالرخجرييييييييالواسييييييييجي ا  ال   سييييييييةجلريييييييي ل ييييييييططلدولرا 

إح ليييييييجلا اييييييي ءلرخلييييييي لالىيييييييوا للليييييييسو  لالىجا بةيييييييجلل2022لعييييييي ملل1وجاييييييير لالر سيييييييوملالخر يييييييو يل قيييييييمل

 .لعيييييييييييسلالخلسييييييييييجلاألوليييييييييي لللييييييييييسو  لالا رسييييييييييجال ابعييييييييييجلللجي  ييييييييييسلوس ييييييييييو لرخليييييييييي لالىييييييييييوا لالرىجايييييييييي ل

  سييييييجلالخر و ةييييييج لالسييييييب لالر ايييييي  لبة ىيييييي  لب يييييي  لالعفييييييولالايييييي صل ليييييي لالرحكييييييوملحخييييييواسللييييييؤيل  ل ود ييييييس

 .2خييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييواسحلواليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي يلحرييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييللر سييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييور  لبيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي قمل

و كيييييي لبةييييييي  لل   سييييييجلالخر و ةيييييييجلجليجيييييييولوك لييييييجلالىبييييييي ءلالع اقةيييييييجل)واع( لد لحرواقييييييالالجوا يييييييللالخجرييييييي   ل

والي اييييييي لبييييييي لعفول ييييييي لالرحكيييييييوملل2022ل 1ل 10(لال ييييييي س لفييييييي ل2الخر يييييييو يلالرييييييي قمل)لجى قلييييييي لالر سيييييييوم

ا ل)خييييييواسلليييييييؤيلخييييييواس( لوللجوايييييييةكلىض يييييية لالييييييي لد لالر سييييييوملالخر يييييييو يل ييييييس لبىييييييي ءل لييييييي ل لةييييييولالريييييييس

ل2الجو ييييييةجلالييييييوا س لاليييييي ل   سييييييجلالخر و ةييييييجلبروخيييييي لكجيييييي  لالر ىييييييجلالع رييييييجللرخليييييي لالييييييوز اءلالريييييي قمل)ق ل

و ةييييييييييجلر اسييييييييييةملالعفييييييييييولوفيييييييييي لحةييييييييييثلجض ييييييييييس ل   سييييييييييجلالخر ل2022ل 1 لل5(لفيييييييييي ل61 ل42 لل106 لل3ل 

 ." لاول(لريييييييييييي لالسسييييييييييييجو ل73 ىوىةييييييييييييجلرحييييييييييييسس لاسييييييييييييجى سالألحكيييييييييييي ملالريييييييييييي س ل)سيييييييييييية ق  لسسييييييييييييجو ةجلوق

وداييييييي فلالبةييييييي  لد لح  ييييييية لالخر و ةيييييييجلوخيييييييولبيييييييوخ اءلجيييييييسقة لوجحيةييييييي ل  خيييييييللللوقيييييييوفل لييييييي لاولةييييييي  ل

لييييي ديلالعييييي مل لرج جييييي ل لةيييييولوا يييييال لىجةخيييييجلالجحيةييييي لالييييي لاا يييييسا لالر سيييييوملوسيييييججملرع لخيييييجلايلاليييييللقييييي ىوى

 ."فيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي لدسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي علوقيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

ودكييييييسلالبةيييييي  لد لح  يييييية لالخر و ةييييييجللييييييملوليييييي لةج يييييي و لفيييييي لرخ ب ييييييجلالجحييييييسيلالاطةيييييي لالرجرثييييييللبيييييي لج وة ل

 ."للراس ا لوجخ  ج  لوالرحكورة لفة   لف  لخ ةرجلجر لار لالرخجرالواسجي ا  لوسالرجو

https://www.ina.iq/150054--1-2.html
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 اللجزاملب لجوقةج  لالسسجو ةجلف لج كةللالحكورجة سسل ل لا و  ل  ة لالخر و ةجل

 ييييييسسل  يييييية لالخر و ةييييييجلبيييييي همل يييييي لك لالةييييييوملالثىيييييية  ل ليييييي لايييييي و  لاللجييييييزاملل وك لييييييجلاألىبيييييي ءلالع اقةييييييج

و ك لالركجيييييي لاب الريييييي لل   سييييييجلالخر و ةييييييجلفيييييي لبةيييييي  لجليجييييييولب لجوقةجيييييي  لالسسييييييجو ةجلفيييييي لج ييييييكةللالحكورييييييج.

جل ييييييييي لك لاسيييييييييجيبلل  ةسيييييييييجلبعثيييييييييجلالجحييييييييي سلاألو وبييييييييي للر اقبيييييييييلالخر و ةيييييييييجلبييييييييي همل)واع( لا لح  ييييييييية 

ودكميييييسل ييييي لكلوفيييييي لللبةييييي  ل لييييي لحاييييي و  للالىجا بييييي  لفةيييييوللفيييييو لك اريييييو لبرى سيييييبجلاىج ييييي ءل ريييييللالبعثيييييجح.

يجيييييييس  ل جلبةيييييييجلالسيييييييجحي ق  لالوطىةيييييييجلوالجكييييييي جفلواللجيييييييزاملب لجوقةجييييييي  لالسسيييييييجو ةجلفييييييي لج يييييييكةللحكوريييييييجلرض

ضعييييييززلالسيييييية س  لح رةييييييجلوا سرييييييجلللعيييييي اقةة لوجضحييييييي لاب ييييييالف  لييييييجلجحريييييي لر ح  لالايييييي و ةجل يييييي لكلالبلييييييسلوج

ك اريييييييو لالجي ةيييييي لالى ييييييي   لاليييييي يلد سجيييييييولللر لخ ىب يييييي  لاسجع اييييييي لفةييييييوللفييييييو لعيييييي اقلرسييييييجي لورزسهييييييي ح.

بعثييييييييجلالجحيييييييي سلاألو وبيييييييي ل يييييييي ل  ييييييييسلالىجا بيييييييي   لر ييييييييةس لحبخ ييييييييوسلالسييييييييلط  لالع اقةييييييييجلفيييييييي لإىخيييييييي حل

ل لحالجزاملالجح سلبروا لجلس ملالع اقح.الىجا ب   لرؤكس

 وزة لالر لةجلةيج حلرىحجلللف   لال  جلوةحسسل ؤةجلالحكورجلب   لسع لال  ف

رةييييي ل يييييالوي لالةيييييوملالثىييييية  لجييييييسةملرىحيييييجلر لةيييييجلاقجييييي حلوزةييييي لالر لةيييييجل لييييي ل بيييييسلالل وك ليييييجلالىبييييي ءلالع اقةيييييج

 . ل يييييييي فلاليييييييييسول لفيييييييي لاسيييييييييواقلاليييييييييبالسللف يييييييي  لال  يييييييييج لفةريييييييي لحيييييييييسسل ؤةييييييييجلالحكوريييييييييجلب يييييييي  لسيييييييييع

)واع( لإ لحرخليييييي لالىييييييوا لاسجايييييي فلوزةيييييي لوق ليييييي لالييييييسا   لال الرةييييييجللرخليييييي لالىييييييوا لفيييييي لبةيييييي  لجليجييييييول

لةييييييوملفيييييي لخلسييييييجولالث ىةييييييجلريييييي لالييييييسو  لالىجا بةييييييجلالا رسييييييجلللسييييييىجلالر لةييييييجل ليييييي ل بييييييسلالرةيييييي ل ييييييالويلا

ا ة جييييييول ليييييي لى  بيييييي  للرى ق ييييييجلسييييييع ل يييييي فلالييييييسول لوجسل288األوليييييي لريييييي لف ييييييلولاألوللبحاييييييو للالج يييييي ةعةج

السييييييوقلالرحلةييييييجح للفجييييييجلاليييييي لد لحالرخليييييي لىيييييي قشلاييييييالللاسجايييييي فجولوزةيييييي لالر لةييييييجلا جفيييييي علسييييييع ل يييييي فل

 لاييييييالللا جفيييييي علاألسييييييع  لوجايييييي  ل يييييي ةحجلالفييييييي اءلورى ق ييييييجلالييييييسة لالييييييسول لوجسا ة جييييييول ليييييي لالسييييييوقلريييييي

وداييييييي ف لد لح ييييييالويلاسييييييجع  لفييييييي ل."ة سييييييجلالر لةييييييجلليييييييوزا  لالر لةييييييجلوالرع لخيييييي  لالرط وحييييييجالعيييييي ملوالس

 يييييي حلرف ييييييللدسييييييب  لجغةةيييييي لسيييييييع لال يييييي فلو القجييييييولب ب ييييييالحلالقج ييييييي سيلواليييييي يلكيييييي  لوفيييييي لس اسيييييييجل

ود ييييييي  الوزة ل.كييييييي لقييييييي ا الف سةييييييي لرييييييي لقبيييييييللوزا  لالر لةيييييييجرسجفةايييييييجل ييييييي  ك لفة ييييييي لخ ييييييي  لرعىةيييييييجلوليييييييملة

الفةييييييجلجييييييسهو لدسييييييع  لالييييييىفطلالع لرةييييييجللبحسيييييي لالبةيييييي   لاليييييي لد لحجغةةيييييي لسييييييع لال يييييي فل ىيييييي اكلكيييييي  ل ليييييي 

بجيييييي ثة لخ  حييييييجلكو وىيييييي لوج اخييييييالفيييييي لحخييييييمل يييييي س ا لالييييييىفطلالع اقيييييي لوبجيييييييسة ل ييييييىسوقلالىيييييييسلالييييييسول لبليييييي ل

جلر لةييييييجلبسييييييب لاسييييييجي لجلالحكورييييييجلدسىلاليييييي لازرييييييل2020ل(ل%لفاييييييالل يييييي ل ييييييسملإقيييييي ا لروازىييييييجل يييييي م4.9)

ا ىيييييييجلح ليييييي لسو لسييييييساسل واجيييييي لالرييييييوظفة لوالرجي  ييييييسة لرريييييي لسفييييييالرخليييييي لالىييييييوا لاليييييي لجر ةيييييي لقيييييي ىوى ل

الجييييييي لوايييييييع لوفييييييي لاطيييييييطلل2021ج ةلةيييييييو لسةىييييييي  ح لربةىييييييي لد لحروازىييييييجل ييييييي ملل27جروةييييييللالعخيييييييزلبربلييييييي ل

 ل لوالعريييييييلل لييييييي لجطيييييييوة لالسيييييييج اجةخةجلإ يييييييالحةجلسييييييي هر لفييييييي لوايييييييالالحليييييييوللورع لخيييييييجلالوايييييييالالرييييييي

لةيييييجلطوةليييييجلاألريييييسلرييييي لايييييالللجييييييسةملالو قيييييجلالبةاييييي ءلالجييييي لد ييييي س لالجيييييواز للالقج ييييي سلالع اقييييي لووفييييي  لالر 

 ."السيييييييييييييييييجي ا لالقج ييييييييييييييييي سيللييييييييييييييييي ويلاليييييييييييييييييساللالرحيييييييييييييييييسوسلوج يييييييييييييييييحةكلالسيييييييييييييييييجثر  لالرحلييييييييييييييييي 

لسوليييييييجلالرب  يييييي  لوضةييييييي لوبيييييية لد لحالالييييييللب لقج ييييييي سلالع اقيييييي لهيييييييولبسييييييب لج اكريييييي  لالسيييييييلبة  لوسييييييةط  لا

 ييييييي سلرىييييييي لسيييييييبعةىة  لاليييييييي  لالر اييييييي ح لرىوهييييييي لالييييييي لد لحإ ييييييي س لالىظييييييي لفييييييي لسيييييييع لالرب  ييييييي  ل لييييييي لالقج

https://www.ina.iq/150035--.html
https://www.ina.iq/150066--.html
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ل ييييي الكييييي  لللال ييييي فلللعرليييييجلب يييييو  لضةييييي لرس وسيييييجلةيييييؤسيلالييييي لفواييييي لر لةيييييجل لييييي لضييييي ا لبعييييي لاليييييسول

  خةيييييجلباطيييييو لالجوخيييييولالييييي لجحسةيييييسلسيييييع ل ييييي فلاليييييسةى  لالع اقييييي لب يييييكللرييييي ةكللحر ةجيييييولرييييي لديلجغةةييييي ا لا

الالبىييييييييكلالر كييييييييزيلوس اسييييييييجولرييييييييال  يييييييية لالحكورييييييييجلو ؤسيييييييي ءلالكجييييييييللاسييييييييجب قةجلو يييييييي  بجلب لجىسيييييييية لريييييييي

 ."السة سيييييةجلواطييييي افلداييييي ىلإاييييي فجلالييييي لس يييييمل يييييىسوقلالىييييييسلاليييييسول لب ييييي  لجغةةييييي لالسيييييع لبىسيييييبجلرعيوليييييج

ل كيييييييز ل لييييييي لحر ةيييييييجلالف ييييييي  لال  يييييييجلفييييييي ل2021ودوايييييييكلاليييييييوزة لد لحرسيييييييوس لقييييييي ىو لالروازىيييييييجلللعييييييي مل

 ءلوزةييييييي س لاليييييييوا سا لضةييييييي لالىفطةيييييييجلورع لخيييييييجلاليييييييوزا  لالرخجريييييييالوجطبةييييييي لبعييييييي ل ى  ييييييي لالو قيييييييجلالبةاييييييي

ج ةلةوىييييي  لسةىييييي  لللرسييييي  س لفييييي لزةييييي س لرا  ييييي  لالحر ةيييييجلل9لجليييييكلالف ييييي  لرييييي لايييييالللجا يييييةصلاكثييييي لرييييي ل

الخجر  ةيييييييييجلوجحسييييييييية لفع لةيييييييييجلالبط قيييييييييجلالجروةىةيييييييييجلوس يييييييييملالر ييييييييي  ةالال يييييييييغة  لوالرجوسيييييييييطجللل يييييييييب  ل

 ."  لال ييييييييييي ساءلوالسييييييييييييخى ءلالسة سييييييييييييةة اييييييييييي فجلاليييييييييييي لزةيييييييييييي س لرع  ييييييييييي  لالرجي  ييييييييييييسة لورا  ييييييييييييب ب

ل23وجيييييييي بال ييييييييالويلد لحرىيييييييي فالجافيييييييية لقةرييييييييجلالييييييييسةى  لالع اقيييييييي لزاس لريييييييي لإةيييييييي اسا لالحكورييييييييجلبىسييييييييبجل

ب لر يييييييجلورى ييييييي لجعظيييييييةملاألريييييييواللالجييييييي لجا يييييييصللجروةيييييييللر ييييييي  ةالال رييييييي  لوةسيييييييركلللحكوريييييييجلب لسيييييييجخ بجل

الرييييييييسفو   لللبلييييييييسلوةخىبييييييييوللحجة خيييييييي  لالرييييييييواطىة لوةسيييييييي ملفيييييييي لجيوةييييييييجلرةييييييييزا للزةيييييييي س لالح  ييييييييلجلفيييييييي لا

الراييييييي ط  لإاييييييي فجلالييييييي لس يييييييمل يييييييىسوقلالىييييييييسلاليييييييسول للعرلةيييييييجلالجافييييييية لكوىيييييييولسيييييييةيويلالوايييييييالالرييييييي ل ل

للعيييييي اقلا  ييييييجلاليييييييس  لالجى فسييييييةجللليطيييييي علالايييييي صلري بييييييللالسييييييجة اسا لاألخىبةييييييجلال اة ييييييجلالييييييثر لواىع يييييي ل

 سيلاليييييي يلة يييييي سلجع فةيييييي لواسييييييجي ا لجةخييييييجلرب  يييييي  للجطييييييو لالواييييييالالريييييي ل لوالقج ييييييالسييييييجثر  ا لاألخىبةييييييجلكى

ولفيييييي لاليييييي لد لحا جفيييييي علاألسييييييع  لفيييييي لاألسييييييواقلالع اقةييييييجللييييييملةكيييييي لبسييييييب لجافيييييية لسييييييع ل يييييي فل.األسييييييواق

ح لرواييييييح لد لحا جفيييييي علاسييييييع  ل2020الييييييسول لفيييييييطلبييييييللىجةخييييييجللزةيييييي س لدسييييييع  لالغيييييي اءلالع لرةييييييجلرىيييييي ل يييييي مل

خ جييييييولريييييي لالرييييييواسلالغ ا ةييييييجلوالر ييييييجي  لف  ييييييس لللعيييييي اقلوبيييييي ا لالوقيييييي لةييييييؤث ل ليييييي لاحجة لالييييييىفطل  لرةيييييي لفةييييييو

ب لر ييييييج لرىوهيييييي لاليييييي لجيلةييييييللالييييييسة لل30الىفطةييييييجلواسييييييجة اسلالغيييييي زلاليييييي يلةسييييييجاسمللجولةييييييسلالك  بيييييي ءلبىسييييييبجل

 2021رلةييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  ا لسول لسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييىجلل4الع اقييييييييييييييييييييييييييييييييييييي لالاييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  خ لبيةريييييييييييييييييييييييييييييييييييييجل

ال بييييي لجا يييييةصلرىحيييييجلرب  ييييي  لجيييييوزعل ييييي لط ةييييي لواقجييييي حلاليييييوزة  لحس يييييملال ييييي ا كلال  يييييجلفييييي لالرخجرييييي

قييييييجلالجروةىةيييييييجلاولال   ةيييييييجلالخجر  ةيييييييجلوس يييييييملالر يييييي  ةالال يييييييغة  لوالرجوسيييييييطجلا  يييييييجلفييييييي لالرىييييييي ط لالبط 

وفيييييي ل ا لالرواييييييوعلجسيييييي ءلل."ال ةفةييييييجلىجةخييييييجللجحييييييي لالييييييوف  لالر لةييييييجلالى جخييييييجل يييييي لزةيييييي س لدسييييييع  لالييييييىفط

لريييييي لقيييييي ا لوزا  لالر لةييييييجلوالبىييييييكلالر كييييييزيلبجغةةييييييي الى  يييييي لب هيييييي  لالرعرييييييو يل يييييي لالىجيييييي   لالرسجح ييييييلجل

سيييييع ل يييييي فلاليييييسول لواىعك سيييييي ج  ل لييييي لرعة ييييييجلالريييييواطىة لفيييييي لظيييييللا جفيييييي علاسيييييع ءلالرييييييواسلالغ ا ةيييييجلفيييييي ل

األسييييييواقلالرحلةييييييجلورع فييييييجلىسييييييبجلاىخيييييي زلالو قييييييجلالبةايييييي ءلوج ثة هيييييي ل ليييييي ل رييييييللالرؤسسيييييي  لالحكورةييييييج ل

جلللعييييييي ملالر ايييييييي لبجسييييييييسةسلرسييييييييجحي  لالفالحيييييييية لإاييييييي فجلاليييييييي لسييييييييؤالول يييييييي ل يييييييسملجىفةيييييييي لبىييييييييوسلالروازىيييييييي

 جيييييييي ا ل ليييييييي لج سيييييييية ل ييييييييىسوقلالبجيييييييي وسول لوح ريييييييي  لالرح فظيييييييي  لالرىجخييييييييجلريييييييي لربيييييييي ل لإايييييييي فةجلوال

وفييييييي ل س  لد ييييييي  لوزةييييييي لالر لةيييييييجلالييييييي لحوخيييييييوسلاليييييييلل ييييييي لر لب لقج ييييييي سلواليييييييللب لوايييييييال.جحسييييييي لح ل ييييييي 

الرسيييييةط ل لة ييييي لفايييييالل ييييي لايييييعفللالجخييييي  يلوالسيييييجة اسيلوالرؤسسييييي ج لفييييي لالعييييي اقلا  يييييجلالرى فييييي لضةييييي 

ز ا ييييييي لوال يييييييى   لوالاييييييي صلللجغةةييييييي ا لالقج ييييييي سةجلالح  يييييييلجلفييييييي لالعييييييي لمح لربةىييييييي لاسيييييييجةع  لقط  ييييييي  لال

ل2019ب لر يييييييجلريييييييالوخيييييييوسلرج اكرييييييي  لكثةييييييي  للعييييييي ر لل65د لحىسيييييييبجلجسيييييييسةسلرسيييييييجحي  لالفالحييييييية لبلغييييييي ل

طبةييييييي لبعييييييي لالبىيييييييوسلدثييييييي  ل لييييييي لإرك ىةيييييييجلجل2021والزريييييييجلالر لةيييييييجلالجييييييي لح يييييييل لفييييييي ل ييييييي ملل2020و

رحيييييو الو ييييييل لل322كييييييسلد لحىسيييييبجلإىخيييييي زلالو قيييييجلالبةايييييي ءلالجييييي لايييييير لود.اليييييوا س لفييييي لقيييييي ىو لالروازىيييييج

ب لر ييييييجلريييييي لالرى فيييييي لالحسوسةييييييجلضةيييييي لرسييييييةط ل لة يييييي لباييييييرى  لالواقعييييييجلفيييييي لل60% لرعلىيييييي ل يييييي لد ل61اليييييي ل

 لييييييي لجييييييييسةمل ؤةيييييييجللوفييييييي ل ا لالسييييييية قلط لييييييي ل  ييييييية لالرخلييييييي لوزا  لالر لةيييييييجلب لعريييييييل."إقليييييييةملك سسيييييييج  
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جييييي لىجخييييي ل ييييي لجغةةييييي لسيييييع لال ييييي فل لييييي لد لجييييييسملالييييي لالرخلييييي لايييييالللخسةيييييس للرع لخيييييجلالثييييي  لالسيييييلبةجلال

بييييييسو   لدواييييييكلوزةيييييي لالر لةييييييجلدىييييييولحليييييية لب بركيييييي  لفيييييي لالوقيييييي لالح ايييييي لجغةةيييييي لسييييييع ل."فجيييييي  لدسييييييبو ة 

ال يييييي فلكوىييييييولحييييييي لاسييييييجي ا الفيييييي لالقج يييييي سلالع اقيييييي لوجغةةيييييي  لريييييي جبطلب  جفيييييي علالييييييوف  لالر لةييييييجلالرلبةييييييجل

 ."للطروح

االللالى فلالس اس للجىيللطلبجلالث لثلالرجوسطلوالس س لال ساسيالج بةجلجضحسسلاوابطل

 الث ى 

 لالج بةيييييج لالةيييييوملالثىييييية  ل ييييي لايييييوابطلجىييييييللطلبيييييجلال يييييفوفلالرىج ةيييييجل الث ليييييثلد لىييييي لوزا ل الفييييي ا لىةيييييوز

وق لييييييي لاليييييييوزا  ل.2022ل–ل2021الرجوسيييييييطلوالسييييييي س لال يييييييساسيالللى يييييييفلالثييييييي ى لرييييييي لالعييييييي ملالس اسييييييي ل

ةثبييييي لىييييييللرحيييييللسييييييك لىييييييللالطلبيييييجلبييييية لالريييييسة ة  لالع ريييييجلللج بةيييييجلةيييييجملبعيييييسلجييييييسةملرييييي ل لإ لحفييييي لبةييييي  ل

الط لييييي لهيييييولوبيةيييييجلافييييي اسل   لجيييييولبغييييي لالىظييييي ل ييييي لواقيييييالحييييي للالط لييييي لفةرييييي لةايييييصلالىخييييي حلدولابكرييييي ل ل

وكييييي لكلةيييييجملىييييييللالطلبيييييجلساايييييللالرسة ةيييييجلفييييي لحييييي للىخييييي حلالط لييييي لدولإكر ليييييول فييييي لارجح ىييييي  لى يييييفلالسيييييىجل

سيييييي  ةجلإلييييييي لالريييييييسا  لوبةىيييييي لالج بةيييييييجلدىييييييولحةرىيييييييالىيييييييللالطلبيييييييجلريييييي لالريييييييسا  لالر." سييييييية ابييييييس  لدولس

فييييي لالسييييية قل."ال يييييب حةجلب باييييي فجلإلييييي لرىيييييالىييييييللالطلبيييييجلرييييي لالريييييسا  لالحكورةيييييجلإلييييي لالريييييسا  لاألهلةيييييج

 ل2022رييييي ل ييييي  ل  ا للعييييي ملل31 اجيييييو لدوايييييح لاليييييوزا   لةيييييجملجوقيييييفلاسيييييجالملطلبييييي  لالىييييييللبعيييييسلجييييي  ة لاليييييـ

روافييييييي  لالىييييييلللغيييييي  لجعييييييسةللةييييييجملجزوةيييييسلر اكييييييزلفحيييييصلالس اسييييييجلاب ساسةيييييجلوالرجوسييييييطجلبخرةيييييالل لييييي لد 

 ."بة ى  لالطلبج لوججحرللالرسة ة  لالع رجلللج بةجلرسؤولةجلاالفلر لخ ءلب لكج  

 البي ءلرالال س لدملالبحثل  لبسةل؟”..لاخجر علدىي  “فحوىل

الييييييي ىو  لخ سييييييملالبةيييييي ج  لالةييييييوملالثىيييييية  لإ لاخجريييييي علقيييييي للاليةيييييي سيلفيييييي لا ييييييجالفلسولييييييجلل الرعلورييييييجوك لييييييجل

الاىخيييييي  لرييييييالاريييييية ل”لالسيييييية س “دىييييييي  لبيييييية ل  يييييية لرخليييييي لالىييييييوا لرحرييييييسلالحلبوسيييييي  لو  يييييية لجحيييييي لفل

اخجريييييي عل“ لد لو كيييييي لالبةيييييي ج ل.اليييييي  ة لالج كيييييي  لكيييييي  للرى ق ييييييجلالبييييييي ءلايييييير لجحيييييي لفلال ييييييس لدولالجوسييييييا

ق ييييييجلالر ييييييكال لسااييييييللالجحيييييي لفلالثالثيييييي  لوااييييييجالفلالحلبوسيييييي لوالاىخيييييي لو خيييييي لطةيييييي لد سوضيييييي  لكيييييي  للرى 

ة سييييي لورسييييي لجلالبيييييي ءلريييييالريجيييييسىلال يييييس لا  اءلسااليييييو لكرييييي لدىيييييولخييييي ءللحسيييييملبعييييي لالىيييييي طلفييييي لالرليييييفلالس

الجوافييييييي لبييييييية لجحييييييي لف لجييييييييسمل“ود ييييييي  لإلييييييي لد ل.”دولالىفجييييييي حلب يييييييكللدكبييييييي لريييييييالخ ييييييي  لسة سيييييييةجلداييييييي ى

فييييي لالوقييييي لالييييي يلجعجبييييي ل“وداييييي فلالبةييييي ج  لدىيييييول.”يوالسييييية س لكييييي  لبييييي ر لرييييي لج كةييييي لوبيييييس ملإرييييي  اج لقطييييي 

بريييييي  ا لدريييييي لطبةعيييييي  لإللدى يييييي لجيييييي ه لب جخيييييي  لفةييييييولاليةيييييي سا لالسييييييىةجلاللييييييي ءلرييييييالقيييييي س لج كةيييييي لدولقطيييييي لدولا

 للفجييييييي  لإلييييييي لد ل”جايييييييوة لاليةييييييي سا لال يييييييةعةجلا ال ييييييييسوالاخجر  ييييييي  لدولزةييييييي  ا لريييييييالإةييييييي ا لاولسوللااييييييي ى

ب يييييكللكبةيييييي لورييييي لخ يييييي  لسة سيييييةجلرع وفييييييجلجسيييييع للجيسييييييةملوإاييييييع فلالييييييوىلال ييييييةعةجلرسيييييج سفجلإ الرةيييييي  ل“

  .”ال ةعج

ل

ل
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 ر لدوك اىة للبولىسالورولوسف ل  اقة  لبةى ملطلبجل160ال ح فالإخالءل

 

لةيييييييوملالثىييييييية  ل ييييييي لد لييييييي لالرجحيييييييسثلب سيييييييملوزا  لالا  خةيييييييجلاحريييييييسلال يييييييح ف لال وك ليييييييجلاألىبييييييي ءلالع اقةيييييييج

 .  اقةييييييييييييييييييييي  لبةيييييييييييييييييييييى ملطلبيييييييييييييييييييييجلرييييييييييييييييييييي لدوك اىةييييييييييييييييييييي للبولىيييييييييييييييييييييسالورولوسفييييييييييييييييييييي ل160إخيييييييييييييييييييييالءل

ل)واع( لإ لحسيييييييف   لخر و ةيييييييجلالعييييييي اقلفييييييي لوا  يييييييولجخييييييي يلاج ييييييي ل وقييييييي للال يييييييح فلفييييييي لبةييييييي  لجليجيييييييول

ركثفيييييييجلريييييييالالسيييييييلط  لالبولىسةيييييييجلالرعىةيييييييجلفييييييي لوزا  لالا  خةيييييييجلوقيييييييوا لحييييييي  لالحيييييييسوسلب ييييييي  لالخ لةيييييييجل

 ."فييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي لاوك اىةييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي الع اقةيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييجلالريةريييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييجل

(لفييييييي سالرييييييي لالخ لةيييييييجلالريةرييييييية لفييييييي لدوك اىةييييييي لإلييييييي لاأل ااييييييي ل157وداييييييي فلد لحالسيييييييف   لوثيييييييي لسايييييييولل)

 لرييييييي لاوك ىةييييييي ل بييييييي لالحيييييييسوسلالبولىسةيييييييجح لر ييييييية الالييييييي لدىيييييييولحجيييييييملاةاييييييي لاخيييييييالءلثالثيييييييجلطيييييييال ل ييييييي اقةة

 ."الرولسوفةيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييج

 .دوك اىة لإل ل ور ىة لود لى لوزا  لالا  خةج لدر لاألحس ل  لإخالءلثالثجلطلبجل  اقةة لر 

 

 

 حيوقلالىس  لف لالقلةملجس وللالس اعلبحسملقا ة لالروقوفة 

س يييييي ل  ةسييييييجلرفواييييييةجلحيييييييوقلالىسيييييي  لفيييييي لاقلييييييةملك سسييييييج   لرىيييييي لةيييييي قو لالةييييييوملالثىيييييية  لل الفيييييي ا لىةييييييوز

 .ال لاللجزاملالسيوفلالزرىةجلالا  جلبيا ة لالروقوفة لوالس اعلف لحسر  

إليييييي لاحر ا يييييي  لالجعلةريييييي  لالا  ييييييجلب لسيييييييوفلالزرىةييييييجلفيييييي لل لرخليييييي لاليايييييي ء ل  لوس يييييي لةيييييي قو لفيييييي لبةيييييي

 ."الرحييييي كم لحجييييي لةيييييجملحسيييييملالعسةيييييسلرييييي لالياييييي ة  لالجييييي لبيييييي لفة ييييي لر ييييية لالرج رييييية لرخ يييييول  للريييييس لطوةليييييج

وسلدةيييييجلجب ةييييي ا لك فةيييييجللرا لفيييييجلجليييييكلالسييييييوفلواليفيييييزلفوق ييييي ح لر ييييية  لالييييي لا لو يييييسس  ل لييييي لح يييييسملوخييييي

 ."وىلبحيييييييييييييييييي قلالحييييييييييييييييي لفييييييييييييييييي لديلرخجريييييييييييييييييا لهيييييييييييييييييولالياييييييييييييييييي ءلالعييييييييييييييييي سلحالاييييييييييييييييي ر لاألقييييييييييييييييي

ق ىوىةيييييييجلى فييييييي  لواايييييييحج لللةركييييييي لضييييييي لالىظييييييي للوىوهييييييي لةييييييي قو لالييييييي لا لحارييييييي ملهييييييي الالياييييييي ءلبيييييييسة ة  ل

كثييييي ل ىيييييسلج خةيييييللخلسييييي  لالرح كريييييج لوليييييوللةيييييومل ى ييييي ح لرؤكيييييس ل لييييي لحاييييي و  لا لةكيييييو لالي اييييي لحييييي  ا لا

ل."واحس

ل

https://www.ina.iq/150061--3-.html
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ل

 رخل لاليا ءلاأل ل لالع اق لر لىية لالرح رة لإل ’ل  خل’طل ل

ا طيييييي لىيةيييييي لالرحيييييي رة لالعيييييي اقةة لايييييية ءلالسييييييعسي لالثىيييييية  لرخليييييي لاليايييييي ءلاأل ليييييي  لفيييييي لل ىيييييي  وك لييييييجل

كجيييييييي  لط ليييييييي لفةييييييييول كيييييييي لدسيييييييير ءلخرةييييييييالالرحيييييييي رة لالريييييييي كو ة لفيييييييي لالوك لييييييييجل ىييييييييسلإ ييييييييسا لالييييييييي ا ا ل

 يييييييب طلل28 ل)و كييييييي لالسيييييييعسيلفييييييي لىيييييييصلالكجييييييي   لالييييييي يلح يييييييللحىييييييي  حل لييييييي لىسييييييياجلرىيييييييو   .الياييييييي  ةج

( لاىيييييولحةالحيييييظلفييييي لا وىيييييجلاألاةييييي   ل يييييسملجيةيييييسلبعييييي لالرحييييي كملفييييي ل كييييي لدسييييير ءلالرحييييي رة لاليييييوكالءل2022

رى يييييييوصل لييييييية ملفييييييي ل يييييييكلالوك ليييييييجلخرةعييييييي   ل ىيييييييسلإ يييييييسا ه للليييييييي ا ا لولاألحكييييييي م لولالكجفييييييي ءلبييييييي ك لال

كالءلالرثبجيييييييجلدسييييييير ءلالرحييييييي رة لالح اييييييي ة  ل ىيييييييسلإخييييييي اءلالر افعييييييي  لولالرح كرييييييي  لسو لضةييييييي هملرييييييي لاليييييييو

اسييييييييييير ؤهملفييييييييييي لالوكييييييييييي ل لالربييييييييييي ز لفييييييييييي لداييييييييييي بة لاليييييييييييس  وى لاالفييييييييييي  للرييييييييييي لس  ل لةيييييييييييولاليييييييييييي ىو ل

ااييييي فلالسييييييعسيلبحسييييي لىييييييصلالكجييييي  لحة خيييييي لالجفايييييللإ ييييييسا لاب رييييي ملاليييييي لالرحييييي كملك فييييييـجلو  ."والياييييي ء

باييييييي و  لالجيةيييييييسلبيييييييـ ك لدسييييييير ءلالرحييييييي رة لاليييييييوكالءلالح اييييييي ة لفييييييي لاليييييييس وىلوضةييييييي لالح اييييييي ة لاليييييييوا س ل

دسييييير ؤهملفيييييي لالوكيييييي ل لالا  ييييييج لوالع رييييييج للسييييييةر لا لرر  سيييييجلر ىييييييجلالرح ريييييي  لفيييييي لالوقيييييي لالح ايييييي لجييييييجمل

لةسييييييي لب يييييييو  لرىفييييييي س  لوا لرييييييي ل ييييييي وطلجوسيييييييةال يييييييالحةجلالرحييييييي ر لالي ىوىةيييييييج لد لةكيييييييو لب ل يييييييج اك لو

ـ ملقييييييسلاقيييييي ملالييييييس  وىلب لجوكييييييلل يييييي لاطيييييي افلالييييييس وىلوا لو سل))لاسييييييملالرحيييييي ر (( لفيييييي لالييييييي ا ا لولابحكيييييي

   ." رـ لةار لحيو

 دوللجواةكلق ىوى لبسح لالر سوملالخر و يلاولالغ  و

ا ييييييس لالابةيييييي لالييييييي ىوى  لخريييييي للالسييييييسي لالةييييييوملالثىيييييية  لجواييييييةح  لحييييييوللسييييييح لالر سييييييوملل الفيييييي ا لىةييييييوز

 لاىيييييولاحةخيييييوزلليييييالسا  لسيييييح لاليييييي ا لا الليييييملةج جييييي ل لةييييييول لبةييييي  لوقييييي للالسيييييسيلفييييي.الخر يييييو يلدولالغ  يييييو

وليييييمللك ىيييييولقييييي ا ا لللسيييييح لاليييييي ا لابسا يلةيييييؤسيلإلييييي لإزاليييييجلك فيييييجلاألثييييي  لالرج جبيييييجل لةيييييولوا جبييييي   لوا لاثييييي  ل

 لوالغ  يييييولفييييي قلوا ييييي  لالييييي لاىيييييولحلةخيييييوزلليييييالسا  لالغييييي ءلاليييييي ا لال ييييي س ل ى ييييي  لفبييييية لسيييييح لاليييييي ا."ةكييييي 

 لةيايييييييي لإليييييييي لىييييييييزعلالييييييييي ا لابسا يلريييييييي ل ثيييييييي  لواللغيييييييي ءلكبةيييييييي غلل لاللغيييييييي ءلريييييييي ل ييييييييالحة  لاليايييييييي ء

وجييييييي بالالسيييييييسي لد لحالغيييييييشل." لةيييييييولقبيييييييللاللغييييييي ءلللرسيييييييجيبللفييييييييطلوجبيييييييي لالثييييييي  لالجييييييي لج جبييييييي لب لىسيييييييبج

يييييييي ا لابسا يلوالجيييييييسلة لواىعيييييييساملحسييييييي لالىةيييييييجلهييييييي لرييييييي لالسيييييييب  لالجييييييي لرييييييي لالرركييييييي لليييييييالسا  لب لغييييييي ءلال

رعةبييييي للل لاليييييي ا لةكيييييو للالرحيييييسس غلوةعطييييي لالحييييي لل ييييي لفييييي لسيييييحبولفييييي لديلوقييييي لسو لالجيةيييييسلبريييييسسلالطعييييي ل

ب  جبييييي   للاليييييي ا لابسا يلرعيييييولسيييييح للييييي الةسيييييجعرللط ةييييي للوةح ريييييولرييييي لالح ييييي ىجلخيييييسة لب لحر ةيييييجلوضةييييي ل

  يييييية لالخر و ةييييييجلبسييييييح للوبيييييية  لا لحجوخةييييييو."لىيايييييي ءلالييييييي ا ا لابسا ةييييييجلدحييييييسلالطيييييي قلالرييييييي   لق ىوىيييييي 

ةكيييييييو لالاييييييي صلبييييييي لعفول ييييييي لالرحكيييييييوملبج ريييييييجلالرايييييييس ا لةفجييييييي  لا لل2ولل1الر سيييييييوملالخر يييييييو يل قيييييييمل

الغييييييشلدوالجييييييسلة لدواىعييييييساملحسيييييي لالىةييييييج لوا لجكرييييييللاللخىييييييجلالجحيةيةييييييجلفيييييي لهيييييي اللفةييييييولاحييييييسلهيييييي  لالسييييييب  ل

ر و ةيييييييجلبييييييي هملووخيييييييول  ييييييية لالخ."الروايييييييوعلوجبييييييية ل ييييييي لر هةيييييييجلالخ يييييييجلالجييييييي لجسيييييييبب لب ييييييي الالخ يييييييل

(لالا  ييييييييية لبىخيييييييييللرحييييييييي فظلالىخيييييييييفل2 ل١الةوم لبسيييييييييح لالر سيييييييييورة لالخر يييييييييو ةة لالرييييييييي قرة ل) ييييييييي لك 

خييييييواسللييييييؤيلالة سيييييي يلو لييييييكلاييييييالللاخجريييييي عل  خييييييللرييييييالاللخىييييييجلالجحيةيةييييييجلالرض ييييييكلجلفيييييي ل   سييييييجللالسيييييي ب 
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الالزرييييييجلاليييييي لالخ يييييي  لاليايييييي  ةجلب جايييييي  لابخيييييي اءا لل  يييييية لالخر و ةييييييج لكريييييي لاو ييييييز.الخر و ةييييييجلحول ريييييي 

ييييييساىة ل بعييييييسلسييييييح لالر سييييييورة لالخر ييييييو ةة  لورا طبييييييجلوزا جيييييي لالعييييييسللوالساالةييييييجلأللييييييي ءلاليييييييب ل ليييييي لالرض

ل.سا  ملف لالرؤسس  لاب الحةجواة

 ال ه  لبرف س للرى  ل   سجلالخر و ةجالجح سالالحز لالسةري اط لااج  ل

دكيييييسلالجحييييي سلاليييييوطى لالك سسيييييج ى  لالثىييييية  لدىيييييولكييييي  ل ييييي زمل لييييي لربيييييسدلالجوافييييي لرىييييي لبساةيييييجلل الرعلوريييييجوك ليييييجل

 .الىجا ب   لرواح  لد  لالحز لالسةري اط لق  لد لةاو لاألر لوحس 

ةطرييييييكلد لةكييييييو لهىيييييي كلجوافيييييي لالجحيييييي سلكيييييي  ل“ لإ لوقيييييي لل اييييييولالجحيييييي سلرحرييييييوسلاو ييييييى ولفيييييي لج يييييي ةكل

وجفييييييي هملبييييييية لخرةيييييييالالركوىييييييي  لالك سةيييييييجلوالسيييييييىةجلوال يييييييةعةجلحجييييييي لىيييييييجرك لرييييييي لج يييييييكةللالحكوريييييييجلبيييييييسو ل

 .”رعوق  لولك لالحز لالسةري اط لااج  لد لة ه للوحس لىحولالخر و ةج

ى لبيييييي همل يييييي لكللىييييييول ولحظيييييييوظلكبةيييييي  للعالق جييييييولالواسييييييعجلواسا جيييييييولالييييييس ملرسييييييجر للر  يييييييح“ودايييييي فلد ل

الخرةييييييالةسييييييع لللجييييييي   لولل“ود يييييي  لإليييييي لد ل.”الجحيييييي سلاقيييييي  لللخر و ةييييييجلريييييي لضةيييييي  “ربةىيييييي  لد ل“الرييييييو لل

ةوخيييييسل ييييي اعلساايييييللالبةييييي لالكييييي سيلبييييييس لرييييي لهيييييولحييييي لورى ييييي ل   سيييييجلالخر و ةيييييجلهيييييولاسيييييجح قلالجحييييي سل

 كييييييجلالجغةةيييييي لالك سةييييييجلخييييييول لدسييييييعس لفيييييي لوقيييييي لسيييييي ب  لد لالرييييييواط لودكييييييسلاليةيييييي سيلفيييييي لح.”رىيييييي لسييييييىوا 

ل.لك سيلةسفالا ةبجلالاالف  ل ل لرى  ل   سجلالخر و ةجلبة لاألحزا لف لابقلةما

 

  لللةا  ل وا علبغساس..لورواطىو لةبسو لارجع ا  ل سةسا ل

لحكييييييور ل يييييي لرواخ ييييييجلدبييييييسىلرواطىييييييو  لالةييييييوملالثىيييييية  لارجع ايييييي  ل ييييييسةسا لريييييي لالعخييييييزلال السييييييور ةجلىةييييييوز

 يييييكلجلب جييييي لججكييييي  لر يييييكلجلالاى قييييي  لالر و ةيييييجلالجييييي لج يييييللالع  يييييرجلبغيييييساس لفةرييييي لد ييييي  والإلييييي لد لهييييي  لالر

 .كثة ا لا  جلبعسلالعطللوالرى سب   لورالبساةجلكللدسبوع

لراجىيييييييييجلر و ةيييييييي   لحةييييييييثلا لالرييييييييوظفة لوالطلبييييييييج بغييييييييساسل لا لحاضليييييييي ل ييييييييوا علالع  ييييييييرجوقيييييييي للهييييييييؤلءل

والعيييييي رلة لفيييييي لاليطيييييي علالايييييي صلةحجيييييي خو للسيييييي    لللو ييييييوللاليييييي لرىيييييي زل ملدولدريييييي ك ل رل ييييييم لرطيييييي لبة ل

 ."باييييييييييييييي و  لالعرييييييييييييييييلل لييييييييييييييي لإةخيييييييييييييييي سلحليييييييييييييييوللى خعييييييييييييييييجلللياييييييييييييييي ءل ليييييييييييييييي لهييييييييييييييي  لاألزرييييييييييييييييج

 لرىيييييي ل ييييييب حلالةييييييوملولغ ةييييييجلا   لزح ريييييي  لر و ةييييييجلا ىيييييييجلفيييييي ل ييييييوا    لال  ةسييييييجلو ىييييييسلبغييييييساسلو يييييي س 

وسا رييييييي  لرييييييي لججكييييييي  لازريييييييجلالاجى قييييييي  لالر و ةيييييييجغلبسيييييييب لضةييييييي  لالاطيييييييطلوالحليييييييولل.الجي طعييييييي  لوالخسيييييييو 

وهيييييولرييييي لة بيييييكل بغيييييساسلرالةييييية لر كبيييييجلفييييي ل5ا لهىييييي كلرييييي لةيييييي   للحكورةيييييجلوسا ييييي  لالرييييي و لالع ريييييج لحةيييييثلا

 .اىسة بةجلالح كجلف ل وا علالع  رج لوف لر اقبو 

ل

ل

https://www.alsumaria.tv/Entity/47586/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47586/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47586/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47586/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47586/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47586/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF/ar/
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لرواسلالراس  لوجابطلط    ل(لرج ر  لبحة ز لاألسلحجلوا٤١َ َرِلةَّ  لبَغ َساسالاليب ل ل ل)

 س و 

ل

(لرج ريييييي  لبحةيييييي ز لاألسييييييلحجلضةيييييي ل٤١ا لىيييييي لقةيييييي س لَ َرِلةَّيييييي  لبَغ ييييييَساس لالثىيييييية  لاليييييييب ل ليييييي ل)ل الفيييييي ا لىةييييييوز

 .و لو سسلر لالسلحجلوال جس لضة لالر ا جالر ا جلوالرواسلالراس  لوجابطلط    لس 

رييييي لوالسييييييجي ا لفييييي لخرةيييييالرىييييي ط لالع  ييييييرجلالل لاىيييييولاحلجعزةيييييزو كييييي  لالةيييييجلاب يييييالملاألرىييييي  لفيييييي لبةييييي  

بغييييييساسلوججفةيييييي اللجوخة يييييي  لالف ةيييييي لاليييييي ك لق  ييييييسلالعرلةيييييي   لجركىيييييي لالرفيييييي  زلالر ييييييج كجلفيييييي لقةيييييي س لالعرلةيييييي  ل

رييييي لايييييالللالخ يييييوسلالركثفيييييجللرف  زهييييي لالرىج ييييي  لوبووقييييي  لوارييييي ك لرف خ يييييجلوضةييييي لث بجيييييجلفييييي لخييييي ىب لالكييييي  ل

(لرج ريييييي  لبحةيييييي ز لالسييييييلحجلوال جييييييس ل٢٥ءلاليييييييب ل ليييييي ل)لييييييي وال  يييييي فجلايييييياللل)السييييييبوعلالر ايييييي (لريييييي لا

 .ضة لالر ا ج

(لرج ريييييي  لبحةيييييي ز لورجيييييي خ  لالرييييييواسلالراييييييس  لرييييييالاييييييبطلطيييييي    ل)س و (لضةيييييي ل١٦فةريييييي لالييييييي لاليييييييب ل ليييييي ل)

رسسسييييييي   ل جييييييي سلراجليييييييفلل40راجلفيييييييجلولبىسقةيييييييجل13ر ا يييييييج لب لاييييييي فجلالييييييي لايييييييبطلالسيييييييلحجلوال جيييييييس ل))

 ."ال ر ىجل وجةجلواحس لو سسلر لرا ز للأل جس لراجلفجلالىواع لراطالقجل١٦٩٠الىواعل سسل

كرةيييييجلرييييي لرييييي س لالك ةسيييييج للالرايييييس  لواخ يييييز لجع طة ييييي لب لاييييي فجلالييييي للحايييييبطلاةاييييي  للوا ييييي   لالالةيييييجلالييييي 

وإح لييييييجلالرلييييييي لاليييييييب للاييييييبطلكرةييييييجلريييييي لالحبييييييو لالراييييييس  لوالح ة ييييييجلواسوةييييييجلرجىو ييييييجلضةيييييي لر ا ييييييج 

 ."لخ   ل ا لالاج  صلألجا  لالخ اءا لالي ىوىةجلبحي م لا لة ملوالرواسلالرابوطجلال

ل

  اىجح  لخىسيلف لالخةشلالع اق

 .دف سلر س لدرى  لالةوملالثىة  لب ىجح  لخىسيلف لالخةشلالع اق ل بغساسلالةوم

ل55ليييييييواءلالر ييييييي  لالثييييييي ى للل17وقييييييي للالر يييييييس لليييييييـ)بغساسلالةيييييييوم(لا لحاحيييييييسلالخىيييييييوسلالرىسيييييييو لالييييييي لالف قيييييييجل

 ."الث ى لال ة ل  ف ءلرحرسلهخوللال ر يلاقسمل ل لالىجح  الفو ل
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 ."طلىفسةجودا فلا لحاقساملالخىسيل ل لالىجح  لبسب لاغو

ل

 

 سول ا لللب رةللالواحسل105ا ملب ى لةجاط لالــل

ل

٪ لوجب ةىييييي لاألسييييي ملفييييي لرىطييييييجل سييييية ل5ليييييجللليييييىفطلبييييي كث لرييييي لا جفعييييي لالعييييييوسلا خل وك ليييييجلاألىبييييي ءلالع اقةيييييج

 . طلال  سئلالةوملالثىة والرحة

%للج يييييييللالييييييي ل5وسييييييخل لالعييييييييوسلا خليييييييجللاييييييي ملضيييييي  لجكسييييييي  لالوسيييييييةطلاألرة كييييييي لرك سيييييي لبييييييي كث لرييييييي ل

٪لفييييييي لوقييييييي ل6سول لللب رةيييييييللفييييييي لالجعييييييي رال لا سيييييييةوةج لرج اخعيييييييجلقليييييييةال لبعيييييييسلا جف   ييييييي لبىسيييييييبجلل99.10

 .س ب 

سول لللب رةيييييييل.لل105.07لسول ا للة يييييييللالييييييي ل7سلاييييييي ملاليةييييييي  لالعييييييي لر لريييييييزة لب ىييييييي لدكثييييييي لرييييييي لو يييييييع

سول ا لقبيييييييييللل105سول لاألسيييييييييبوعلالر ايييييييي  لحجيييييييي لدىييييييييوللريييييييي لل100وجخيييييييي وزلايييييييي ملب ىيييييييي لرسييييييييجوىل

 .٪لةوملالخرعج1جيلةصلالرك س .لواسجي لكالل يسيلالىفطل ل لاىاف  لب كث لر ل

ل

 ول لسىوة لبعسلضل لرلفلجعوةا  لالكوة رلة  ا لسل3اقج  سيالسىحي ل

ل3اكيييييييسلالابةيييييي لالقج ييييييي سيلالييييييسكجو ل ييييييفوا لق ييييييي  لا لالعيييييي اقلسيييييييةحي لسييييييىوة لربلييييييي لللرعلورييييييج وك لييييييجلا

رلةيييييي  لسول لبعييييييسلالىج يييييي ءلريييييي لرلييييييفلجعوةايييييي  لالكوةيييييي  للفجيييييي لاليييييي لا لإرك ىةييييييجلجوخييييييولالعيييييي اقلللرط لبييييييجل

 .2003ألرة كةييييييييييييجل يييييييييييي ملريييييييييييي لاايييييييييييي ا لخيييييييييييي اءلالحيييييييييييي  لالبجعوةايييييييييييي  ل يييييييييييي لريييييييييييي للحيييييييييييي لبييييييييييييو

 رلةيييييجلاييييي و لالعييييي اقلرييييي لالبىيييييسلالسييييي بالجسيييييركلب لسيييييةط  ل لييييي لك ريييييللإةييييي اسا لاليييييىفطل“ لا لوقييييي للق ييييي ل

ل3ب لر يييييييجلرييييييي لابةييييييي اسا لجييييييي ه لكجعوةاييييييي  لللكوةييييييي  لوح لةييييييي لرييييييي لالرركييييييي لا لىحيييييييي لل3بعيييييييسلا لك ىييييييي ل

 .”كيييييييييييييييييييييييييي ة اسلللازةىييييييييييييييييييييييييييجرلةيييييييييييييييييييييييييي  لسول لسييييييييييييييييييييييييييىوة لبحسيييييييييييييييييييييييييي لسييييييييييييييييييييييييييع لالةييييييييييييييييييييييييييومل

عييييييسلا لا  يييييي لاليييييي لقيييييي ا ا لاألرييييييملالرجحييييييس لورخليييييي لالريييييي لوجعييييييوة لالكوةيييييي لفريييييي لالعيييييي اقلب“ودايييييي فلا ل

الرركيييييي لا لجكييييييو للييييييسةى لرط لبيييييي  لريييييي لاييييييالللوزا  لالا  خةييييييجللسييييييجثر  لقيييييي ا لرخليييييي لالريييييي لالييييييسول لفيييييي ل

 .”لييييييييسول كوىييييييييوللييييييييملةفييييييييو لارة كيييييييي لبييييييييساوللالعيييييييي اقلوكيييييييي  لبرث بييييييييجلالايييييييي و لريييييييي لالطيييييييي  لال2003

رخلييييي لالرييييي لط لييييي لالعييييي اقلبييييي  لةط لييييي لبحيوقيييييولخييييي اءلسايييييوللالييييييوا لالرىيييييسو لال وسييييي لفييييي ل“وبييييية لا ل

https://www.ina.iq/149993--105-.html
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 لوريييييي لدلحيجييييييولريييييي لاايييييي ا لبيييييي لع اقةة  لا و يييييي لا لاليييييييوا لاألرة كةييييييجللييييييمل2003األرة كةييييييجلللعيييييي اقل يييييي مل

ل”.لب كللرب   ل2003جىحس لر لالع اقلبعسل

ل

 

ل

 األسسالرسجعسو للال ج افلبلوض ىسكلوسوىةجسك

 ي لب ييييييي  لاألسيييييييس لاسيييييييجعساسلسر ييييييي للال جييييييي افلبخر يييييييو ةج للوض ىسيييييييكلدكيييييييسلالييييييي  ة لالسيييييييولالرسيييييييجيلجل 

 وسوىةجسك.

إليييييي لد ل”لسيييييبوجىةك“وقييييي للالى  ييييي لفييييي لرخلييييي لاليييييسور لال وسييييي  لسةرجيييييي يلسييييي بلة  لفييييي لج ييييي ةح  للوك ليييييجل

ل”.ال  ة لاألسسلق للإ لسر  لسجكو لرسجعس للال ج افلبخر و ةج للوض ىسكلوسوىةجسك“

ل**لال  ة لال ة  ى لاةا 

جيييييييي افلبخر ييييييييو ةج ل لج ةةييييييييس لالجيييييييي مللييييييييي ا لال  رايييييييي  لقيييييييي سة وف لال ة يييييييي ى   لدكييييييييسلاليييييييي  ة لبييييييييسو 

للوض ىسكلوسوىةجسك لر ة الإل لدىولالسبةللالوحةسلللا و لر لالر زقلالسة س لالح ل .

ل**لبوجة لةس ولالسور للال ج افلبلوض ىسكلوسوىةجسك

بييييييوجة  لكيييييياللريييييي لرخليييييي لالييييييسور لوالخرعةييييييجللوفيييييي لوقيييييي لسيييييي ب لالثىيييييية لس يييييي لاليييييي  ة لال وسيييييي  لفالسةرةيييييي 

لبخر و ةج للوض ىسكلوسوىةجسك.لالفةس الةجلإل لال ج افلالفو ي

د جبييييييي لدىيييييييولرييييييي لالاييييييي و يلاجاييييييي  لقييييييي ا لال جييييييي افلبخر يييييييو ةج للوض ىسيييييييكل“وقييييييي للالييييييي  ة لال وسييييييي ال

ل”. لسا ة لالخرعةجلالفةس الةجلالج سة ل ل لالوث   لالالزرج”وسوىةجسك

ل

ل

ل
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ل

 إس ا ةل الإس ا ةللدطلع لدر ةك ل ل ل  ا  لللوس طجلب   لدوك اىة لرسؤول

ل

قييييي للرسيييييؤوللإسييييي ا ةل لةيييييوملاألحيييييس لبعيييييسلد لجحيييييسثل  ييييية لاليييييوز اءلىفجييييي ل لبةىةييييي لريييييالالييييي  ة لل  وةجييييي ز

ال وسييييي لفالسةرةييييي لبيييييوجة  لإىيييييولجيييييملإطيييييالعلالولةييييي  لالرجحيييييس ل لييييي ل ييييي  لإسييييي ا ةللل وسييييية لللرسييييي  س لفييييي ل

 .ىةجاألوك الحللاألزرج

وداييييي فلالرسيييييؤوللل وةجييييي زلحجيييييملإطيييييالعلدوك اىةييييي لوالولةيييييي  لالرجحيييييس لقبيييييللوبعيييييسلرح سثيييييجل  ييييية لالييييييوز اءل

 ."بةىة لرالال  ة لبوجة .لبوجة لرىفجكل ل لالع  لابس ا ةل 

ل

ل


