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 وكالييييييي ا(..)6.)صالحلبوسيييييي ابمعيييييييناالبملييييييي اابربويييييييوضابييييييينو اا سيييييي  اال  بوعييييييي ا ييييييي او  ييييييي االيييييييو ض

 (ا وباءاالم اقع 

 مليييييي ا..اال ابليييييي اانو االبرسسيييييي اال  بوعيييييي االعييييييو ا ييييييواا  يييييي ال ليييييي ا عيييييي اب كييييييا  ا ب وئييييييا ابمعييييييناالبم

 ((..)بوقعاب لساالوواب6.)صال ف ق اوال    اوعكوضاوالئهاللم اقاعوبذ

 ييييييق ااسيييييي ببالها ئعسيييييي ابمليييييي ااال حييييييانااالو وبيييييي الب اقبيييييي ااالو  ابييييييا اال ابليييييي اااالبملييييييا اا ببعيييييي ا 

(..)بوقيييييييعاب ليييييييسا7.)صوا و وبعييييييي ااييييييي عااعساسييييييي ااو ييييييياراالمبلعييييييي االنعبب ا عييييييي ا ييييييي االمييييييي اق

 (الوواب

  السيييييفع اا ب عكييييي ا ييييي اب ييييينانزاوعبحييييييابميييييهاسيييييب ا م عييييي اال مييييياوضابيييييعضاان.ايييييا هواضايبييييين اعسييييي بب

 ((..)بوقعاب لساالوواب7.)صالبلنعضزاوني االمبلع االسعاسع ال اكع االحكوب اال نعن 

 يييييي االييييييذك حاالسييييييووع ال حعيييييي االبييييييا  او اال اليييييينزان.اييييييا هواضايبيييييين اعيييييينيواالحكوبيييييي ااا حانعيييييي ا 

نولييييييييي االبوا وييييييييي او لبعييييييييي احبيييييييييوقا بعيييييييييعاوب ليييييييييساالويييييييييواباسلييييييييي انيييييييييي اال  يييييييييونال  سيييييييييعسا

 ((..)بوقعاب لساالوواب8.)صالبكووا 

 ن.اييييييا هواضايبيييييين ا ييييييق اسسيييييي ببالهالو يييييينابييييييضاالكييييييو ناا ع عيييييينععضااسييييييومب ايليييييي ا فمعيييييي اقيييييياووضا

الوا عييييييييييييييييا اا ع عيييييييييييييييينعا زاوو الييييييييييييييييباب يييييييييييييييييان اسيبييييييييييييييييا اسييييييييييييييييو ا او بيييييييييييييييينع اال يييييييييييييييينبا ا

 ((..)بوقعاب لساالوواب8ص.)ا ساسع 

  ااسوصيييييييييييو ايلييييييييييي ابويييييييييييعاسييييييييييييان ا ييييييييييي  ابييييييييييياباال  ايييييييييييع ال ئاسييييييييييي اوائيييييييييييباييييييييييييضااا يييييييييييا

 (وكال االبملوب (..)9.)صال ب و ع 

  (البملوب (..)وكال ا9.)صالل اضاالوعابع او و ععاالووابا وذ اب  ب اسعاسع ا نعن 

 وكاليييييي ا(..)10.)ص  ايييييييقو وائييييييباا  ييييييوا ايبلعيييييي اللب لبيييييياضاحييييييو االو ييييييعاالبييييييال ابميييييينااس  ييييييا

 (ا وباءاالم اقع 

 وكالييييييييي ا10ص.)السيييييييييوناو اا ييييييييي   ا ايييييييييكع االحكوبييييييييي اعلبييييييييي اب قليييييييييهايلييييييييي اعو يييييييييا االيييييييييبقن(..)

 (البملوب 

 اييييييياضاااال حانعيييييييي اال يييييييي اال  اييييييييعحا االسييييييييابب البوصيييييييبا ئييييييييعساال ب و عيييييييي اوبوحيييييييي االب لبيييييييياضا 

 (اف اوعو (..)11.)صالح ابف  االبابابضا نعن

 وكاليييييي ا11.)صايييييييقضايييييييضا حييييييال االلبييييييا االييييييو و اب وقيييييي ايليييييي ا ييييييذااا بيييييي وائييييييباباال ييييييا ااا(..)

 (البملوب 
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 الكيييييييييييا ب ااالمييييييييييي اقاعبييييييييييي اب ييييييييييي و احساسييييييييييي اع و يييييييييييبا ايييييييييييكع احكوبييييييييييي اقوعييييييييييي ا  ييييييييييين ا

 (اف اوعو (..)12.)صالبوا ض

 (وكال ااالوباءاالم اقع (..)13.)صق ا ا اب لساالو  اءاب لس االلقلاء 

 اال حانعيييييييييييي ا بيييييييييييي  ابمييييييييييييين انسيييييييييييي و ع اسييييييييييييييان ا يييييييييييي  ابيييييييييييياباال  اييييييييييييي البوصييييييييييييبا ئيييييييييييييعسا

 (..)وكال االبملوب (15.)صال ب و ع 

   وكاليييييييي ا(..)15ص.)بس اييييييييا االكييييييييا ب اا سييييييييا  االنوليييييييي اسيييييييي كوضاكبعيييييييي  اب ميييييييينع اسييييييييم االصيييييييي

 (ا وباءاالم اقع 

 الصيييييييين اع بيييييييي عابييييييييضاتيايييييييياقاالبواصييييييييبتاوعو يييييييي ايييييييييضا  ييييييييا  ا اتالبوييييييييا عاالا صييييييييع تا يييييييي ا

 (اف اوعو (..)16.)صالواص ع 

  وكالييييييي ا(..)16.)صبصييييييين اعكاييييييي اييييييييضاوعييييييي ااال حييييييياناسيييييييحبا  ايييييييع اصيييييييال ال ئاسييييييي اال ب و عييييييي

 (البملوب 

 الكييييييييييو ناعميييييييييينوضااو يييييييييياءاال  بييييييييييعصااالنا  اواسيييييييييي مان االبواصييييييييييباتالبسييييييييييلوب تا يييييييييي اصييييييييييقرا

 (اف اوعو (..)17ص.)النعض

 سعاسيييييييييييعوضاعبفيييييييييييوضا يييييييييييناس ييييييييييي اءا االكيييييييييييا ب اوعصيييييييييييفوضاحبب يييييييييييهاباالسيييييييييييوعا ييييييييييي ا يييييييييييا ع ا

 (البملوب (..)وكال ا17.)صالم اق

 الو عفيييييييي اعبحيييييييييابييييييييعاالسييييييييفع اال وسيييييييي ا  ييييييييو ا االحيييييييي با يييييييي ااوك اوعييييييييااوالو ييييييييعاالسعاسيييييييي ا

 (..)ن ل (18.)صالم اق 

 ب اييييييييييييحهال ئاسيييييييييييي االيييييييييييينعبب ا  االك نسيييييييييييي او اعكايييييييييييي اسييييييييييييعوا عوا نعييييييييييييناايييييييييييييان ا بيييييييييييينع ا

 (وكال االبملوب (..)18.)صال ب و ع 

 ا”كفعليييييييييي اب قاليييييييييي االحكوبيييييييييي “ائيييييييييي ق االبييييييييييالك اعمبييييييييييبايليييييييييي ا لسيييييييييي ااس  ييييييييييا  ايييييييييييقو ..ا

 (وكال االبملوب ا(..)19.)ص
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 (اف اوعو (..)20.)ص  اا وبا ..اابعباضاعب قضاابعب  او و  هابال صاص 

 (البملوب ا(..)وكال 21ص.)  اي اقع بحاول ااو حا ا ق اا  عضا  ابحا ا15 س ع ا 

 

 

 

 

 

 وكاليييييييي ا(..)22.)صبلعييييييييا ا انوال ا8و ا  االييييييييوف ااسعيييييييي انا ااييييييييبا االبا يييييييي ابل يييييييي اعكليييييييي ابييييييييضا

 (ا وباءاالم اقع 

 ن ل (23.)صنوال ا ا110..اسم اب بع االوف اع  او اا2014االيل ابوذا(..) 
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  ص(..)  عييييييين االييييييييو ضا.)لبوييييييياضااسيييييييمناالح عييييييي  اعمليييييييضا ملعييييييي اوايييييييا هاالسعاسييييييي اقبييييييي ااالو  ابا

 السمونع (

ا

ا

 

 

 

 سييييييييييييييع   هايليييييييييييييي ابنعويييييييييييييي ا ع سييييييييييييييوضاالسيييييييييييييياحلع ا وييييييييييييييوباال ييييييييييييييعصاال وسيييييييييييييي اعملييييييييييييييضا

 (24.)ص(..)  اوسعوك اوعا
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  اابربووضابنو اا س  اال  بوع ا  او   االو ضالحلبوس ابمعناالبمل

 ويييييي ا ئييييييعساب لييييييساالوييييييوابابحبييييييناالحلبوسيييييي زاالعييييييو االلقليييييياءزاا سيييييي  اال  بوعيييييي اا/وكاليييييي اا وبيييييياءاالم اقعيييييي 

وقيييييا االحلبوسييييي ا ييييي ا   عييييين ا.وال ملعبعييييي ا ييييي ايعييييين  زا عبيييييااعكييييينايلييييي انو  ييييي االبحيييييو  ا ييييي او  ييييي االحعيييييا 

 (اات ييييييي اا و ابيييييييضامذا ايعيييييييناالبملييييييي االم اقييييييي زاو بييييييين اب حعييييييي اليييييييهايلييييييي ابوصييييييي ات يييييييوع  تا ابم  ييييييياا)وا

اال يييييييييق اواالكبييييييييييا اللسييييييييي  اال  بوعيييييييييي اوال ملعبعييييييييي ا يييييييييي ايعييييييييين  اا   ت.وعكييييييييييناعضاتا سييييييييي  اال  بوعيييييييييي ا

اوال ملعبع ا  ا  ب او صوعاالحعا احا  ا اوبس ببق زبربوعضابنو  ااالبحو  ا  او   االحعا ت.

مل ا..اال ابل  اانو االبرسس اال  بوع االعو ا واا   ال ل ا ع اب كا  اعوبذاب وئا ابمعناالبم

 ال ف ق اوال    اوعكوضاوالئهاللم اق

ملبيييييييعضاوعو يييييييهاب اييييييي اااابوقييييييعاب ليييييييساالويييييييواب/ الوائيييييييباا و اليييييي ئعساالب ليييييييساعييييييينيوال فمعييييييي اقيييييياووضاالبم

ئييييييييباا و االوا”احيييييييياك اال ابليييييييي ا”ا ويييييييي االسييييييييعنا ال  ييييييييا اال  بوعيييييييي ا يييييييي ااو ييييييييا اال ايييييييي عما اذا االصييييييييل 

ملبييييييعضاالم اقعيييييي ازاببواسييييييب ايعييييييناالبمليييييي ا ليييييي ئعساب لييييييساالوييييييوابازااالسيييييي  اال  بوعيييييي اوال ملعبعيييييي اووبابيييييي االبم

 . زاواصفا اسعاهاب وهاا ق بالوفوساالم اقععضاا بع

عسمنوـيييييـاااضاو بييييين ا ييييي اذكييييي حايعييييينا: 2022وقيييييا اال ابلييييي ا ييييي ابعييييياضاليييييهاالعيييييو االلقلييييياءاا و ابيييييضااذا ا

ببييييييا ااب سييييييب امعييييييا اال  يييييياو اواللويييييياءال  ييييييونك االو وعيييييي او فيييييياوعك ا يييييي اب ويييييي ك االببنسيييييي االبمليييييي اوعوبييييييهاال

اضا ييييييذهاالبواسييييييب ا يييييي اا حييييييباوا قيييييي بالوفييييييوسا“وقييييييا االوائييييييباا و الليييييي ئعسا.ب ويييييي اا وبعيييييياءاوالبصييييييلحعض

ال بعييييييعااعباووييييييااالب ليييييي اب  ييييييحعا االبمليييييي اوالبيييييين ساال يييييي الوال يييييياالبيييييياابل يييييي اااوسيييييياوع اا ا بيييييين ايليييييي ا

 لييييييي اا صيييييييمن ازاواضانو االبرسسييييييي اال  بوعييييييي االعيييييييو ا يييييييواا  ييييييي ا ييييييي ابوييييييياءااالوسييييييياضاالم اقييييييي اال نعيييييييناب 

وال وبعييييي االباييييي ع ازاكيييييوضاالبن سييييي ا ييييي االحلبييييي اا  ييييي ا ييييي ا واييييي  اال عييييي االبببييييي اوبيييييااعحبليييييهابيييييضاا يييييققا

 .وحباووالءالو وهاوالمب ابم االبوائهاو بنبهاووبذاك اااكا اال    اوالمو اوال ف ق 

ناال ابليييييي ايليييييي ا يييييي و  ا فمعيييييي اقيييييياووضاالبملبييييييعضاوالبن سييييييعضازاببييييييااعواسييييييبانو  يييييي او  ييييييون  ا يييييي اواكيييييي

صيييييواي ااال عيييييا ازا عبيييييااو يييييهاب اييييي اااال  يييييا اال  بوعييييي اوال ملعبعييييي ا ييييي ااقابييييي االوييييينوا اوالبييييير ب ا اال ييييي ا

ا. مبنانا  اب لساالوواباواو ا اال ا عما اذا االصل 

ا

ا

ا

ا
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حانااالو وب الب اقب ااالو  ابا اال ابل اااالبملا اا ببع ا ق ااس ببالها ئعس ابمل ااال 

 وا و وبع اا عااعساس ااو اراالمبلع االنعبب ا ع ا  االم اق

ا

الوائيييييييباا و الييييييي ئعساب ليييييييساالويييييييوابا ا ييييييي ا”احييييييياك اال ابلييييييي ا”ااسييييييي بب االسيييييييعناابوقيييييييعاب ليييييييساالويييييييواب/

 ئعسييييييي ابملييييييي ااال حيييييييانااالو وبييييييي ا”اك ابيييييييوض عيييييييوالا يييييييوضا“ االسيييييييعن اا2022اذا اا-1بك بيييييييهاالعيييييييو االلقلييييييياءا

البييييييائ اب يبييييييا االبمليييييي ا يييييي االميييييي اقاوالو ييييييناالب ا يييييي ا”ااكوييييييااكلعفسييييييكاع  “لب اقبيييييي ااالو  ابييييييا ا اوالسييييييعن ا

ل ييييي ازاحعيييييييا يييييي حا بييييينع اوسيييييي  ابييييييضاال ب عيييييي االو يييييائ الل صيييييينااالو  يييييياب االبو يييييي ابيييييضاقبيييييي االبمليييييي احييييييو ا

 .  وصع ا23 اقا اوالب  بضااالو  ابا االوعابع ااال ع  اال  اا ن ااالم

اال ابليييييي االبملييييييا ااالو وبعيييييي اواالببعيييييي اايييييي عاااساسيييييي االو يييييياراالمبلعيييييي االنعبب ا عيييييي اواالو  ابعيييييي ا يييييي ا وييييييينم

اليييييبقنازانايع يييييااالييييي اا بعييييي ا بوعييييي اعواصييييي االمبييييي االباييييي  اابم يييييااواالسييييي فان ابيييييضاال وصيييييعا االبيييييذكو  ا ييييي ا

 اواالو  ابعييييييي ا ابم ب يييييييااح صيييييييها ييييييي ااسييييييي ب ا ايبيييييييناال ب عييييييي اسيييييييعبااالب ملبييييييي ابو ييييييياابااصيييييييقحا االوعابعييييييي

 . الونوا اوال لسا االحوا ع ابعاالبملا اللوصو اال ا ا عما ااكل ا صاو اونق 

ا

ن.اا هواضايبن اعس بب االسفع اا ب عك ا  اب نانزاوعبحيابمهاسب ا م ع اال ماوضابعضا

 البلنعضزاوني االمبلع االسعاسع ال اكع االحكوب اال نعن 

سسييييييي بب اوائييييييبا ئيييييييعساب ليييييييساالويييييييواباالم اقيييييي ان.ايييييييا هواضايبييييييين اعحبييييييينا ييييييي ااوقييييييعاب ليييييييساالويييييييواب/ب

السييييييفع اا ب عكيييييي الييييييينحاالميييييي اقاالسيييييييعنابييييييالعوا يييييييول زاا2022/3/1بك بييييييهاال يييييياصابب يييييييناناالعييييييو االلقلييييييياءا

و يييييي حا ييييييق االلبيييييياءابحييييييياالبو ييييييويا اوالب يييييياعااذا ااا  بييييييا االبايييييي  ااو يييييي اببيييييينب  ااالسييييييب االكفعليييييي ا

 م عيييييي اال ميييييياوضاو  ييييييوع االمققييييييا االلوائعيييييي اوال  ييييييوناال ابعيييييي ال م عيييييي اا بييييييضاوااسيييييي ب ا زاونييييييي االمبلعيييييي ال

السعاسييييييع ال اييييييكع االحكوبيييييي اال نعيييييين زا  ييييييق ايييييييضابواقايييييي اا  بيييييي االسعاسييييييع اوقيييييي ا ا االبحكبيييييي ااا حانعيييييي ا

البييييييوا وعضا يييييي ا ييييييناقيييييياووضاالييييييوف اوال ييييييا ا يييييي اعقلييييييع اكو نسيييييي اضاو  لع  ييييييااالسييييييلب او يييييي   اايليييييي احعييييييا ا

وائييييييييبااليييييييي ئعسا الييييييييباب يييييييي و  اسسيييييييي ب ا انييييييييي االوالعييييييييا االب حيييييييين اا ب عكعيييييييي اونو اا صيييييييينقاءا.ا قلييييييييع 

لبوا  ييييييي اال حيييييييينعا اا بوعيييييييي اوالصييييييييحع زاوسح ييييييي ا اسييييييييعان االميييييييي اقاوع بعيييييييي االييييييينو اااع يييييييياب ا يييييييي احيييييييي ا

 ابييييييعضاب يييييينانابييييييضاالنسيييييي و اوحيييييي االبلفييييييا االمالبييييييا140البايييييياك اوال ق ييييييا ابو يييييياا يييييي و  ا وفعييييييذاالبييييييان ا

 .وع بعييييييييييي ابيييييييييييالحوا اوال فييييييييييياوقاو ييييييييييي االسيييييييييييعاقا االنسييييييييييي و ع اوبيييييييييييضابو لييييييييييي االبصيييييييييييلح االو وعييييييييييي 

بيييييضا اوبييييييهاعيييييي بابييييييالعوا ييييييول اييييييضاسييييييمان هاب ييييييذاااللبييييياءالبواقايييييي االبلفييييييا اوالب ييييياعااالب بيييييي او  ييييييو ا ا

ا و يييييييا اوا حييييييينايايلييييييي االسييييييياح االسعاسيييييييع زاوحييييييي صابيييييييقنهايلييييييي انيييييييي االمييييييي اقاوال وسيييييييع اا بوييييييي ا

مسييييييك  ابييييييعضاالبلييييييينعضزاوع بعيييييي اسسييييييي ب ا االحييييييوا اوال فا بييييييا ابيييييييعضاا قلييييييع اوالب كييييييي الحيييييي اال ق يييييييا زاوال

و وسيييييععاح ييييي اال ميييييياوضاوالمبييييي االباييييي  ااوال بكييييييعضالبوا  ييييي اال حيييييينعا او  ييييياو اا  بيييييا اببييييييااعمييييي  ابييييييضا

 .حال اااس ب ا اواا ن ا ا  االم اق

ا
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ا

ا هواضايبن اعنيواالحكوب ااا حانع ا  االذك حاالسووع ال حع االبا  او اال النزان.ا

 وب لساالوواباسل اني اال  ونال  سعسانول االبوا و او لبع احبوقا بععاالبكووا 

(ايابييييييييا ايليييييييي ا حعيييييييي االبوا يييييييي االكبعيييييييي او يييييييييع ااييييييييمبا43ببواسييييييييب ابيييييييي و ا)ابوقييييييييعاب لييييييييساالوييييييييواب/

ل الييييييينزاعقيييييييع ا ييييييي اباحييييييي اكو نسييييييي اضاوقائيييييييناالح كييييييي اال ح  عييييييي االكو نسييييييي اوع االبيييييييقابصييييييي ف االبيييييييا  او اا

ب ليييييييساالويييييييواباالبمييييييي قاالفو يييييييو  ا  ا سييييييينا ع ييييييياا يييييييا ع اوو يييييييا ا يييييييذهاالا صيييييييع االو وعييييييي زاوح ييييييي ا

ب اسيييييييع اس   ييييييياراالبمييييييي قاويييييييائب االييييييي ئعساالسيييييييعناحييييييياك اال ابلييييييي اون.ايييييييا هواضايبييييييين او ئعسييييييي اك لييييييي ا

 اوالم اقعييييييي االحييييييي باالييييييينعبب ا  االكو نسييييييي او ان. عييييييياضاصيييييييب  زاوببايييييييا ك ا رسييييييياءاالك ييييييي االكو نسييييييي اوع

وييييييييننابيييييييضاالسيييييييعنا اوالسيييييييان االويييييييواباوالبسيييييييرولعضاالكيييييييو نا ييييييي اب يييييييناناوكيييييييوان االحييييييي باالييييييينعبب ا  ا

الكو نسييييييييي او اوب  لييييييييي االكيييييييييوان االسعاسيييييييييع اا  ييييييييي حزاوا صيييييييييعا ابم و ييييييييي اوبلبفيييييييييعضاو بيييييييييعابيييييييييضا

وائييييييبا ئييييييعساالب لييييييسا يييييي اكلبيييييي الييييييهاب ييييييذهاالبواسييييييب زاسسيييييي ذك ا.اايقبعييييييعضاوب اسييييييل االبوييييييوا االف ييييييائع 

ع  االبييييييا  او اال الييييييناو ا ع ييييييهاالبايييييي قاوو ييييييالهابييييييعاالبعاييييييب ك ا يييييي اكفاحييييييهاالبسييييييل ا ييييييناا و بيييييي اسيييييي

النك ا و عييييييي زاوحكب يييييييهاو رع يييييييهاالو وعييييييي او  يييييييحعا ها ييييييي اسيييييييبع االنعبب ا عييييييي الكو نسييييييي اضاوالح عييييييي الكييييييي ا

الميييييي اقزاكبيييييياانيييييييااسييييييعان هاالحكوبيييييي ااا حانعيييييي اوب لييييييساالوييييييواباالم اقيييييي اسليييييي انييييييي اال  ييييييوناوالبسيييييياي ا

لو وعييييي ابيييييضاع ييييي ا  سيييييعسانولييييي االبوا وييييي او لبعييييي احبيييييوقا بعيييييعابكوويييييا االايييييمبابال اييييي عما اوالبيييييواوعضاا

 .الوا ذ زاو حبع االبساوا اوالمنال او  بعضاالحعا االك عب اللبوا وعضاو بنع اال نبا 

ن.اا هواضايبن ا ق اسس ببالهالو نابضاالكو ناا ع عنععضااسومب ايل ا فمع اقاووضا

 ا ع عنعا زاوو الباب يان اسيبا اسو ا او بنع اال نبا اا ساسع االوا عا 

سسييييييي بب اوائييييييبا ئيييييييعساب ليييييييساالويييييييواباالم اقيييييي ان.ايييييييا هواضايبييييييين اعحبييييييينا ييييييي اابوقييييييعاب ليييييييساالويييييييواب/

و يييييينا ابييييييضاا  ييييييو االكييييييو ناا ع عيييييينععضاب ئاسيييييي اوكعيييييي اا2022/3/1بك بييييييهاال سييييييب ابب ييييييناناالعييييييو االلقليييييياءا

نسييييييي اضاوالميييييييال اا بعييييييي ا  يييييييو ايلييييييي ابيييييييااوالسيييييييان االويييييييواباا ع عييييييينعضا)با يييييييناعبعييييييي اا ع عييييييينععضا ييييييي اكو 

ايييييييومال اوابحبييييييياا لعييييييي ام يييييييااوااييييييي ع اسيييييييلعباض(زاو ييييييي حا يييييييق االلبييييييياءاالحييييييينعياييييييييضاعصيييييييال او يييييييا ع ا

الكيييييو ناا ع عيييييينععضا ييييي ابييييييقناال ا ييييينعضاب ي بييييييا   ابكيييييوضاعصييييييع زاوللسييييي اييييييياووااكلعييييي ا اوقيييييينبواا  ييييييحعا ا

وائييييييبا ئييييييعساالب لييييييساعكيييييينايليييييي اعضاح يييييي االبماوييييييا اوالب لوبعيييييي اللكييييييو نا.   سيييييا ابسييييييبباا   يييييياباوال  يييييي

ا ع عييييينععضاكيييييياضاكبعيييييي ا زاوبييييييااع  كييييييبابحب يييييي ا ا ميييييي اعلعبييييي اوسبييييييان ا بايعيييييي او يييييي ائ ا ييييييناااوسيييييياوع زا عبيييييياا

سييييييومب ايليييييي ا فمعيييييي اقيييييياووضاالوا عييييييا اا ع عيييييينعا ابييييييضايويييييي انايييييييصااا  يييييياب زا”ا م ييييييناسييييييعان هاببولييييييه

سييييييو ا او بيييييينع اال يييييينبا اا ساسييييييع اللبييييييوا وعضاو مييييييوعقاالب  يييييي  عضزاوالكايييييي اوو الييييييباب يييييييان اسيبييييييا ا

 .”يضابصع االبفبونعضاو بنع االني االق  اببااعم  ابضاعبضاوسس ب ا ابوا  اا ع عنععض

ا

ا

ا

ا
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ا

ا

ا

 وائبايضااا ا ااسوصو ايل ابوعاسيان ا   اباباال  اع ال ئاس اال ب و ع 

ب زااللقليييييياءزاعضاعي ييييييائهاسييييييعبفوضابال يييييينابييييييضاسيييييييان ا يييييي  ابيييييياباكايييييي ااا ييييييا اال وسييييييعاوكاليييييي االبملوبيييييي /

”ازاسضاالوائيييييييباييييييييضااا يييييييا ابحبيييييييناال عيييييييان ااوقيييييييا .ال  اييييييي البوصيييييييبا ئاسييييييي اال ب و عييييييي ابييييييي  اع ييييييي ح

عي ييييييياءاب ليييييييساالويييييييوابابلييييييي بعضاب و ييييييياءاق يييييييع اال  اييييييي البوصيييييييباال ئاسييييييي اوالبييييييينءابا  عيييييييا اا صيييييييع ا

ب اييييييحااا26احيييييين اسييييييع  اال صييييييوع ايلع يييييياابييييييضابييييييعضاا صييييييع او“زاببعوييييييااعضا”بواسييييييب ال ئاسيييييي اال ب و عيييييي 

ويييييييوابا“وباييييييي ضابوقييييييي ااا يييييييا اال وسيييييييعب زالفييييييي اال عيييييييان اسلييييييي اعضا.”بييييييضاالليييييييذعضا ايييييييحوااللبييييييي  اا ولييييييي 

اا يييييييا اسعصيييييييو وضايلييييييي ابويييييييعا ييييييي  ابييييييياباال  اييييييي ابييييييي  اع ييييييي حالبوصيييييييبا ئاسييييييي اال ب و عييييييي انا ييييييي ا

 ييييييي اسصييييييينا االبييييييي ا ا االب بييييييي ااالبحكبييييييي ااال حانعييييييي ا مبييييييي ابكييييييي اايييييييفا ع اوو ا ييييييي “وعكيييييييناعضا.”الب لبييييييياض

وكاوييييي االبحكبييييي ااال حانعييييي اقيييييناقييييي   زا ييييي اوقييييي اسييييياب ابيييييضاالعيييييو زا.”و  يييييعاا بيييييو ا ييييي اوصييييياب ااالصيييييحع 

عل بيييييي ا ئاسيييييي ا“بميييييين انسيييييي و ع اسيييييييان ا يييييي  ابيييييياباال  ايييييي البوصييييييبا ئييييييعساال ب و عيييييي زاب ييييييعف اعو يييييياا

 ا”.الب لباضابم قاسيان ا   اباباال  اع ال ئاس اال ب و ع ايل االوواب

 الل اضاالوعابع او و ععاالووابا وذ اب  ب اسعاسع ا نعن 

وفيييييي اي يييييييواب لييييييساالويييييييوابابحبييييييناالايييييييب  ا االلقليييييياءا ابييييييياا ناول ييييييهابميييييييقاوسيييييييائ االبملوبييييييي /اوكاليييييي ا

االييييييق اباييييي ضا و عيييييعاالويييييوابايلييييي االل ييييياضاالوعابعييييي ا ابركيييييناااضا لسييييي ااالبيييييسالييييي ا ييييي  ا ع يييييااحسييييي ا و عيييييعا

 . ع اال يييييييييييييييييي احيييييييييييييييييينن ااالب لييييييييييييييييييسالوييييييييييييييييييوابابسييييييييييييييييييبباييييييييييييييييييين اا بييييييييييييييييييا االبميييييييييييييييييياع

بميييييقاوسيييييائ ااالييييييق ا حييييينل اييييييضا و عيييييعاويييييواباالك ييييي االسعاسيييييع ايلييييي ا”ا ااضاوقيييييا االايييييب  ا ييييي ا صييييي ع 

بميييييقاالل يييييياضا اصيييييي االل ييييياضابييييييضاصييييييو ا)ع(ااالااضاب لييييييساالويييييواباب لسيييييي اعييييييو اابيييييساليييييي اعحسيييييي ا و عييييييعا

ناياييييي اياييييي ال وييييي ابيييييضاببعوييييياااضاالل ييييياضاالوعابعييييي اقسيييييب االييييي ااحييييي”ا االويييييواباوال ال وييييي اوبيييييضاع اصيييييو ا

 . ” (25صيييييييييييو ا)ع(اوع بمييييييييييي اياييييييييييي ال وييييييييييي ابيييييييييييضاصيييييييييييو ا)ب(اوب بوي يييييييييييااالكلييييييييييي ا)

ب ليييييساالويييييوابااقييييي ااييييي  ابميييييقاالل ييييياضاالييييي ال و يييييعضابو ييييياااييييي  ال وييييي االيييييوف اوال اقييييي االييييي ا”اوع يييييا ااضا

الك يييييي االسعاسييييييع ابوحيييييي ا  صيييييي البيييييين القليييييي ا”اباييييييع اااليييييي ااضا”ا ال ويييييي االك  بيييييياءاول ويييييي االييييييوف اوال ييييييا ا

  اييييييييع اوواب يييييييياايليييييييي االل يييييييياضاو يييييييي االبميييييييياعع االبحيييييييينن او يييييييي ااالسيييييييي حباقااالو  يييييييياب اوال بيييييييي  اععييييييييا ال

 . ” واال  صييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياصاوالكفييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياء 

%ا10الوييييييواباالبسيييييي بلعضاسييييييع  ا ييييييو عم  ايليييييي االل يييييياضا يييييي االصييييييوفععضابوسييييييب ا“ولفيييييي االاييييييب  االيييييي اعضا

ا. ” وعع ااع  موضالذا االبماعع 

ا

ا

ا
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 وائباا  وا ايبلع اللب لباضاحو االو عاالبال ابمنااس  ا  ايقو 

عكيييييييناي يييييييواالحييييييي باالييييييينعبب ا  االك نسييييييي او االوائيييييييبااييييييي ع اسيييييييلعباضزاالعيييييييو اا/وكالييييييي اا وبييييييياءاالم اقعييييييي 

االلوييييييعضزاعضاببلليييييي االاييييييمبا يييييي اب لييييييساالوييييييواباعيييييينيبوضا  ععيييييي اسييييييم االصيييييي  او ببييييييااع  ا ييييييعا يييييين ع عا ا

و ييييييائ ابعييييييناالحكوبيييييي االبببليييييي زا عبييييييااعاييييييا اسليييييي اعضا حنعيييييينابوييييييينا لسيييييي ااو  ييييييابا ئييييييعسالكييييييضاالبيييييي ا اال

وقييييييا اي ييييييواالحيييييي بااليييييينعبب ا  االك نسيييييي او االوائييييييبا.ال ب و عيييييي اعو  يييييي اقيييييي ا االبحكبيييييي ااال حانعيييييي ا يييييينا ا

ايييييي ع اسييييييلعباضاللم اقعيييييي ااا با عيييييي او ابم ييييييها)وا (ااسضاتب لييييييساالوييييييوابا باحيييييييابييييييعاو عيييييي االبالعيييييي ايليييييي ا

 ااس  يييييييا  هاالعيييييييو احيييييييو ابو يييييييو اسيييييييم االصييييييي  اوب ليييييييساالويييييييواباوبحيييييييياييييييييضاس ابييييييي اييييييييقو ا يييييييق

صييييي عح احييييييو ابيييييينحاسبكاوعيييييي ايييييييون اسييييييم االصيييييي  السييييياب اي يييييينهاوكعفعيييييي اصيييييي  االفييييييائقا يييييي االبوا ويييييي ا

وع ييييييا اعضاتب لييييييساالوييييييواباسيييييي كوضالييييييها."بمييييييناا  فييييييا اعسييييييما االييييييوف اووم بييييييناعضااالس  ييييييا  اكاويييييي ا عيييييين 

 ضاالو يييييعاالبيييييال اللنولييييي اووم بيييييناعويييييها ببيييييااوا بييييي اليييييعسابركييييينا اعييييي  ا  يييييوا ايبلعييييي ابمييييينااالس  يييييا  اباييييي

  يييييعاصييييي  االييييينعوا اعبيييييا االييييينوال ا ييييين ع عا اوليييييعساسيان ييييييهالبيييييااكييييياضايلعيييييهابييييي  اواحييييين تابايييييع ا اسليييييي اعضا

تببلليييييي االاييييييمباالم اقيييييي ا يييييي اب لييييييساالوييييييوابابصيييييي وضايليييييي ا بلعيييييي اسييييييم االصيييييي  اوالحكوبيييييي االبببليييييي ا

عضاتالويييييواباو  يييييوااالكلعييييي ابيييييضاا سيييييئل اليييييو ع االبالعييييي او ييييي اباابكييييياضااوعكييييين."سييييي كوضابموعييييي اب يييييذااالبلييييي 

 ."المييييييييييييييييييييييييون السييييييييييييييييييييييييم االصيييييييييييييييييييييييي  االسيييييييييييييييييييييييياب اووو  يييييييييييييييييييييييي اس ابيييييييييييييييييييييييي او ا  االبالعيييييييييييييييييييييييي 

و عبيييييييااع ملييييييي اب لسييييييي ااو  يييييييابا ئيييييييعساال ب و عييييييي اقيييييييا اسضاتب ليييييييساالويييييييواباباو  يييييييا ابوقييييييي االحكوبييييييي ا

ل ب و عييييي ابيييييضاقبييييي اب ليييييساالويييييواباال ميييييضاب ييييييان ا ييييي  ابييييياباال  ايييييع ال ئاسييييي اااااال حانعييييي احيييييو ابو يييييو 

 ."واسيييييييي بماناب اييييييييحعضاوبميييييييين ااسيييييييي حننا لسيييييييي اب لييييييييساالوييييييييواباال اصيييييييي اب سييييييييبع ا ئييييييييعساال ب و عيييييييي 

و يييييق ا لسييييي ااس  يييييا  هاعكيييييناو عييييي االبالعييييي ايلييييي اييييييقو اعضاسييييييان اسيييييم االصييييي  البيييييااكييييياضايلعيييييهاب  عبييييي ا

 اعبيييييا االييييينعوا ا اناوا نا ا عييييي ابن وسييييي اقيييييناع سيييييببابفو ييييي ابالعييييي زا عبيييييااعايييييا اسلييييي اعضا  يييييعاقعبييييي االييييينوال

ا..%23النول ابوسب ا

 السوناو اا    ا اكع االحكوب اعلب اب قلهايل اعو ا االبقن

عكيييييينا ئييييييعسا عييييييا االفيييييي ا عضابحبيييييينااييييييعا االسييييييوناو زااللقليييييياءازااضا يييييي   ا اييييييكع احكوبيييييي ااالبملوبيييييي /وكاليييييي ا

بعييييي ا وحعيييييناال  يييييونابيييييضاع يييييي او وعييييي ا وا بعييييي اعلبييييي اب قليييييهايليييييي ااو يييييا االيييييبقناب ب  يييييازانايعييييياااليييييي اع 

 . ال وصييييييييييييييي ابيييييييييييييييعاببعييييييييييييييي االبيييييييييييييييوحاالسعاسيييييييييييييييع ا ييييييييييييييي ا  ييييييييييييييياو ااال بيييييييييييييييا اال ا وييييييييييييييي 

بيييييال   ابيييييضاو ييييييونا بييييياعضاوا ييييي ا ييييي او  ييييييا االو ييييي ابيييييعضاالبييييييوحا“زاسويييييهاوقيييييا االسيييييوناو ا ييييي ا صيييييي ع ا

 يييييي   ا اييييييكع االحكوبيييييي ا“وا ييييييا ااضا.”ال ئعسييييييع ااالااوييييييهاعوب يييييي ااالسيييييي ا ا يييييي ا اييييييكع االحكوبيييييي اال نعيييييين 

 وييييييااا“زاببعويييييياااضا”سييييييعبوناالييييييبقناسليييييي اع بييييييا اينعيييييين اوسييييييعومكساسييييييلباايليييييي احعييييييا االبييييييوا وعضال نعيييييين ا

 حييييينعا اكبعييييي  انا لعييييي او ا  عييييي االبييييينابيييييضا  او  ييييياا يييييق االب حلييييي االبببلييييي اوااسييييي ا ا ييييي ا ايييييكع احكوبييييي ا

 ييييييي و  ا ايييييييكع احكوبييييييي او وعييييييي ا“واييييييينناالسيييييييوناو االييييييي ا.”و وعييييييي اقيييييييان  ايلييييييي ا  ييييييياو اكا ييييييي ااال بيييييييا 

ا.”ن  ايل ا لبع اب  لبا االامباالم اق  وا بع اقا

ا

ا

https://www.ina.iq/150077--.html
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 ااضاااال حانع اال  اال  اعحا االسابب البوصبا ئعساال ب و ع اوبوح االب لباضاالح ا

 بف  االبابابضا نعن

اكييييييناالوائييييييباالبسيييييي ب اباسيييييي ا ايييييياضاعييييييو االلقليييييياءزااضاقيييييي ا االبحكبيييييي ااال حانعيييييي اال يييييي اكيييييي اااييييييف اوعييييييو /

ااسليييييي اابكاوعييييي ايبيييييينا لسييييي ا اصييييي ابالب لبيييييياضال ب عييييي اقيييييي ا ا ييييي  ابيييييياباس ييييي اءا اال  ايييييع االسييييييابب زابايييييع 

وقيييييا ا اييييياضالوكالييييي اايييييف اوعيييييو  ااضاتقييييي ا ا االبحكبييييي ابمييييين انسييييي و ع اسييييييان ا ييييي  ا.ال  ايييييع ابيييييضا نعييييين

بيييييياباال  ايييييييع البوصيييييييبا ئاسييييييي اال ب و عيييييي زاو ووع  يييييييااب ييييييييان ا ييييييي  ابيييييياباال  ايييييييع اع يييييييو اببييييييي ا ابيييييييضا

زاو يييييييذااعموييييييي اعضاالب لبييييييياضاوبميييييييناا فييييييياقا بعيييييييعاا  ييييييي ا اب ليييييييساالويييييييواباوليييييييعسابيييييييضا ئاسييييييي االب ليييييييس

سيييييييعحننا لسييييييي ا اصييييييي ابيييييييذلااكيييييييوضاكييييييي اا ييييييي اءا اال  ايييييييع االسيييييييابب ا مييييييينابل يييييييا ابميييييييناقييييييي ا االبحكبييييييي ا

 "اال حانع 

وق يييييي االبحكبيييييي ا."وا ييييييا ااوييييييهاتاذاابيييييياا يييييي ا حنعيييييينا لسيييييي ابييييييذلاا  و ييييييااسيييييي ب انوضااي يييييي اقااوا م عيييييي 

اللقلييييييياءزابمييييييين انسييييييي و ع ا ييييييي  اال  اييييييي البوصيييييييبا ئيييييييعسااال حانعييييييي االملعييييييياا ييييييي اوقييييييي اسييييييياب ابيييييييضاعيييييييو ا

وقالييييي االبحكبييييي ااال حانعييييي االملعييييياا ييييي اويييييصاق ا  يييييا اسويييييهاالا.ال ب و عييييي ابييييي  الاوعييييي ابيييييضاقبييييي اب ليييييساالويييييواب

عو يييييناويييييصانسييييي و  ااواقييييياووو اعبيييييو ا ئاسييييي اب ليييييساالويييييواباصيييييقحع ااييييييان ا ييييي  ابييييياباال  اييييي البوصيييييبا

 ابييييياباال  ايييييع اب يييييننا البوصيييييبا ئيييييعساال ب و عييييي الكيييييضاوبعوييييي اعويييييهاع يييييو ااييييييان ا ييييي . ئيييييعساال ب و عييييي 

 .بب ا ابضاب لساالوواباولعسابضا ئاس االب لس

 وائباباال ا اااايقضايضا حال االلبا االو و اب وق ايل ا ذااا ب 

اكييييييناالوائييييييبايييييييضااال ييييييا اال وسييييييعب ابحبييييييناالبلييييييناو ا االلقليييييياءا ااضاقيييييي ا ا اييييييكع ا حييييييال اا/البملوبيييييي وكاليييييي ا

و و ااقييييي انا ييييي ااال يييييا اال وسيييييعب اواضاايقويييييها سيييييبعااب  يييييوضابمييييين االوصيييييو االييييي ا وا ييييي ابيييييعضااللبيييييا االييييي

 .البيييييييييييييوحاالسعاسيييييييييييييع ا اببعوييييييييييييياااضااللبيييييييييييييا االيييييييييييييو و اقيييييييييييييان ايلييييييييييييي ااضاعكيييييييييييييوضاالك لييييييييييييي اا كبييييييييييييي 

اال ييييييا اال وسيييييييعب اقييييييينااكبييييييي اكا يييييي ااا ييييييي اءا اباييييييي ضاااييييييييقضاييييييييضا”ا ااضااوقييييييا االبليييييييناو ا ييييييي ا صييييييي ع 

 . ” االااوييييييييهاا يييييييي ااايييييييييقضايوييييييييها سييييييييبعاا يييييييي االوقيييييييي االحا يييييييي  حييييييييال االلبييييييييا االييييييييو و ا

قيييييييوحااال يييييييا اال وسيييييييعب ابا الييييييي ابسييييييي ب  ابح اك يييييييااال ييييييي الييييييي اايييييييب االبيييييييوحاالسعاسيييييييع ا”اوع يييييييا ااضا

ااييييييقضاييييييضا حيييييال االلبيييييا االيييييو و ا“بركيييييناااضا” الل ييييي و اب رعييييي اواحييييين ا عبيييييااع ملييييي اب ايييييكع االحكوبييييي 

حاالسعاسييييع اوبال ييييال ا  ييييواقييييان ايليييي ا اييييكع االك ليييي اا كبيييي اسييييع  ا يييي احييييا اليييي او وصيييي االيييي اا فيييياقابييييعاالبييييو

 .”وذليييييييييييييييييييااباو بيييييييييييييييييييا اوييييييييييييييييييييوابابسييييييييييييييييييي بلعضاوويييييييييييييييييييوابابييييييييييييييييييييضاك ييييييييييييييييييي اسعاسيييييييييييييييييييع الييييييييييييييييييييه

وكييييياضاالوائيييييباييييييضااا يييييا اال وسيييييعب االوائيييييبا  عييييي االصيييييالح اعيليييييضا ييييي اوقييييي اسييييياب زاييييييضااو يييييبا اييييييننا

 ابركييييييناااضا حييييييال ااكبعيييييي ابييييييضاالوييييييواباالبسيييييي بلعضااليييييي ا حييييييال االلبييييييا االييييييو و االييييييذ اسييييييعملضايوييييييهاق عبييييييا

ا .اللبا اسعكوضاالك ل ااالكب ايننا

ا

ا

ا
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ا

ا

 

 الكا ب ااالم اقاعب اب  و احساس اع و با اكع احكوب اقوع ا  ن االبوا ض

نيييييياا ئيييييعساالحكوبييييي ابصييييي ف االكيييييا ب زاعيييييو االلقلييييياءزاالبيييييوحاالسعاسيييييع اسلييييي االمبييييي ايليييييي ااايييييف اوعيييييو /

 . اكع احكوب اقوع او ايل 

ل لسيييييي ااالي عانعيييييي الب لييييييساالييييييو  اءزاسضاتالب ييييييا اال ملعبيييييي زاكالب ايييييييا اا  يييييي حزاوقييييييا االكييييييا ب ا ييييييق اا

ييييييياو ابييييييااياويييييياهزاو وييييييااابييييييضاع انهاق ايييييييا ا اسيييييينا زالكييييييضااليييييي وراالو وعميييييي اوالبسييييييرولعم اااوسيييييياوعم الايييييي عح ا

بن سيييييي زا ييييييبضااال فاقعميييييي اا1000واسييييييم ابييييييضابملمبعويييييياا   يييييي اذلييييييازاايييييي يواا يييييي ا ييييييذهاالحكوبيييييي اببويييييياءا

 ."الصعوعم 

ليييييي االبسييييييرولعم اكابليييييي  زا  يييييي او عف  ييييييااا ساسييييييعم ا وع ييييييا اتل ييييييذااا بيييييي ابموعيييييياضااا وم ااعضاالحكوبيييييي ا حبم

لويييييياا  ييييي االب حليييييي ااالو بالعمييييي ..اكاويييييي االب بيييييي اس ييييي اءااو  ابييييييا ا اييييي عمع اببكيييييي  زاعو  وا ييييييازالكوويييييااعع ييييييا ا حبم

 ."بسرولعا وااكابل ا  اب  ل االب ايا االحعوعم 

زا  ييييييواعضاالحكوبييييي اب بسمييييييك ابكيييييي اا فاقعميييييي اعوابييييييذك  ا فيييييا  ابييييييعاع انوليييييي ا صييييييبا يييييي اعبيييييااالبمويييييي االليييييياو "

 .صال االم اق ابضاع  ابواءاالم اقاوالو وقابهتاعبو االكا ب ا ق اال لس 

ولفيييييي اسليييييي اعضاتالميييييي اقاعبيييييي االعييييييو ا يييييي ا يييييي و احساسيييييي ا و ييييييبايليييييي ا بعييييييعاالبييييييوحاالسعاسييييييع ا كلعيييييي ا

وعيييييي ا يييييي ا نبيييييي االبييييييوا ضاوالبليييييينزاع ييييييننانيييييييو  اللبييييييوحاال  ييييييوناللب يييييي ا يييييي ا اييييييكع احكوبيييييي ا ايليييييي اوق

السعاسييييييع االو وعيييييي اسليييييي اعضا كييييييوضايليييييي اقيييييين االبسييييييرولع ا يييييي ا اييييييكع احكوبيييييي اقوعيييييي او ايليييييي ا يييييي بكضابييييييضا

 ." بنع اال نبا الامبوازاو ح عااي ل االوبوااالق صان ا  االبلن

بييييييضايواصيييييي ايصييييييابا اوع يييييا ات ييييييق اا عييييييا االبا ييييييع زاو حييييي االبييييييوا اا بوعيييييي ا يييييي اق يييييي اواي بيييييا ايييييييننا

ناييييييصااا  ابعييييي زاو يييييذاابيييييااعسيييييا  ا ييييي اس  ييييياقاكييييي ابحييييياوال ااسييييي مان اال و يييييع اقو يييييهاالب  وبييييي ابسيييييواينا

قوا وييييييااا بوعييييييي ابييييييضاال يييييييعصاالم اقيييييي زاو  يييييييا ابكا حييييييي ااا  ييييييابزاوقعيييييييان االمبلعييييييا االباييييييي  ك زاوالحاييييييينا

 لعييييييي اوالصيييييييوو اا  ييييييي حزاالايييييييمب زاوالبعايييييييب ك زاوكيييييييذلاا  يييييييا اا بيييييييضااليييييييو و اواسييييييي  با ا او ا  االنا

ببعوييييييا اعضاتالوا بييييييا اوال حيييييينعا ا يييييينيووااسليييييي االحفييييييا ايليييييي ا ييييييذهاااو ييييييا ا اواسيييييي لبا  ااو م ع  يييييياا يييييي ا

 ."الحبب االبانب 

ا

ا
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 ق ا ا اب لساالو  اءاب لس االلقلاء

العيييييييو االلقلييييييياءزا يييييييق ا لسييييييي هااالي عانعييييييي االبومبييييييين ااعصييييييين اب ليييييييسااليييييييو  اءزا/وكالييييييي ااالوبييييييياءاالم اقعييييييي 

ب ئاسيييييي ا ئيييييييعساالييييييو  اءابصييييييي ف االكييييييا ب ا بلييييييي ابييييييضاالبييييييي ا ا اال نعيييييين ابيييييييضابعو ييييييااال صيييييييوع ايلييييييي ا

وقييييييا االبك ييييييبااايقبيييييي ا. بوعيييييي او ا  اال ا  عيييييي ابببييييييالنابالعيييييي ال ياعيييييي ااييييييروضاالميييييي اقععضا يييييي ااوك اوعييييييا

سضات ئييييييعساب لييييييساالييييييو  اءابصيييييي ف االكييييييا ب زا يييييي عسااليييييي ئعساب لييييييساالييييييو  اءا يييييي ابعيييييياضا لب ييييييها)وا (ز

ال لسيييييييي ااالي عانعيييييييي االلابويييييييي الب لييييييييساالييييييييو  اءزاويييييييياقصا قل ييييييييااالبو ييييييييويا االبن  يييييييي ايليييييييي ا يييييييينو ا

ا يبييييييا زاوسصييييييينا االبيييييي ا ا اوال وصيييييييعا ابايييييي و اتزاال  ييييييياااليييييي اعضاتاب ليييييييساالييييييو  اءاقييييييينم ا يييييي ابسييييييي   ا

اقاببواسييييييب ايعييييييناالبمليييييي االييييييذ اعوا يييييي اا و ابييييييضا لسيييييي هاال  يييييياو اوال ب عكييييييا اسليييييي ابملبييييييا اوبملبيييييي االميييييي 

ووصيييييي ا ئييييييعساب لييييييساالييييييو  اءابحسييييييباالبعيييييياضزاالبمليييييي االم اقيييييي اب وييييييهاتالوبييييييوذ ا."مذا ابييييييضاكيييييي ايييييييا 

ا  قييييي اوا سيييييب اللم ييييياءاوال  يييييحع زاو ييييي ءااساسييييي ابيييييضاصيييييواي اال وعييييي االو وعييييي زاو يييييذاابيييييااعييييينيووااسلييييي ا

ع ا  يييييييا   تزابو يييييييحااعضاتالحكوبييييييي ااييييييي ي ا يييييييو ع اكابييييييي ااح عا يييييييا   اوعضاوكيييييييوضايلييييييي اقييييييين االبسيييييييرول

ببوييييياءاعلييييي ابن سييييي ا يييييبضااال فاقعييييي االصيييييعوع زاو ييييي اب بسيييييك ابكييييي اا فاقعييييي اعوابيييييذك  ا فيييييا  ابيييييعاا انولييييي ا

وع ييييييا االبعيييييياضاعضات ئييييييعساب لييييييساالييييييو  اءااسيييييي م قايييييييننا ابييييييضاالب يييييياعاا  ."صييييييبا يييييي اصييييييال االميييييي اق

وضايلييييييي اقيييييين االبسيييييييرولع ا يييييي ا ايييييييكع االسعاسييييييع اال ا ويييييي زاوقييييييينا ييييييننانيو يييييييهاللبييييييوحاالسعاسيييييييع ا ضا كيييييي

حكوبييييي اقوعييييي او ايلييييي ا بيييييين ا ييييينبا  االلبيييييوا وعضاو حيييييي ااي لييييي االوبيييييوااالق صييييييان ابالبلييييينزاو ييييي ا الل يييييي و ا

الحساسيييييي اال يييييي اعبيييييي اب ييييييااالميييييي اقتزاببعوييييييااعضاتالكييييييا ب ااسيييييي م قاا و ييييييا اا بوعيييييي ا يييييي االييييييبقنزاوعاييييييانا

عق  ازاو بكو ييييياا يييييق اا عيييييا االبا يييييع ابيييييضاق ييييي ابيييييال  وناالكبعييييي  اللبيييييوا اا بوعييييي ابب  لييييي اصيييييوو  ااو ايييييك

واي بييييييا ايييييييننابييييييضايواصيييييي ايصييييييابا انايييييييصااا  ابعيييييي زاوس  ا يييييي االكيييييي ابحيييييياوال اال و ييييييع ا يييييي ااسيييييي مان ا

و يييييييابعاعضاتا لسييييييي اب ليييييييسااليييييييو  اءااييييييي ن ابواقاييييييي اال ب عييييييي االببييييييين ابيييييييضاالل وييييييي ا."قو يييييييهاالب  وبييييييي 

 بوعوعيييييي او حسيييييييعضابف نا  ييييييازاوبسييييييي حبع ازاالبكلفيييييي ابيييييي ب ا ئيييييييعساب لييييييساالييييييو  اءزاب صيييييييوصاالب اقيييييي اال

و بييييييينع االبب  حيييييييا اال ييييييي ا سييييييي  ا ييييييي ا م عييييييي ا و عم ييييييياابايييييييك اع  ييييييي اوببيييييييااع ييييييين االاييييييي ائ ااال  بايعييييييي ا

وع ن ابييييي ضاتو عييييي اال ا  عييييي ا يييييراناحسيييييعضاقييييين ا يييييق اال لسييييي زا ب عييييي ا اييييييضاعو يييييا اال العييييي ا."البسييييي فعن 

اصييييييييي ابب ابمييييييييي اعو ييييييييياي  اويبلعييييييييي اب يييييييييان  االم اقعييييييييي ا ييييييييي اعوك اوعيييييييييازاوس ييييييييي اءا او ا  اال ا  عييييييييي اال 

الميييييي اقععضاسليييييي انو اع يييييي حاو سيييييي ع اس يييييي اءا اوبل يييييي زاو يييييي ا ييييييذااالصيييييينناوا يييييي اب لييييييساالييييييو  اءايليييييي ا

(ابيييييييضا12/1(انوال زا بييييييي اليييييييقيابئييييييي االييييييي انوال ابيييييييااعميييييييان ا)000ز300 بوعييييييي او ا  اال ا  عييييييي ابببلييييييينا)

(ابيييييييضاك يييييييابانعييييييييواضا1ز2فبييييييي  عضا)(زاال2022لسيييييييو اا15و ا  االبالعييييييي ابحسيييييييباقييييييي ا اب ليييييييسااليييييييو  اءا)

وعاييييييا االيييييي اعضاتب لييييييساالييييييو  اءااس  ييييييا االكييييييان االب بيييييين ا."ال قابيييييي االبالعيييييي ااال حييييييان ابو ييييييو االبحييييييي

ليييييييو ا  االك  بييييييياءزاحعييييييييا بييييييي ابواقاييييييي اييييييييننابيييييييضاالفبييييييي ا اال ييييييي ا  ملييييييي اباسييييييي منانا االيييييييو ا  البوسييييييي ا

ب ليييييسااليييييو  اءاببيييييذ اعقصييييي ااالصيييييع االبببييييي زاو    ييييياا ييييي اب يييييا ااالو يييييا اوالصيييييعاو زاوقيييييناو يييييها ئيييييعس

ال  ييييييونال يييييي بعضاال اقيييييي االك  بائعيييييي زاوالمبيييييي ابييييييضاا ضايليييييي ا ييييييذلع االمببييييييا اال يييييي ا وا ييييييها عييييييان اااو ييييييا زا

وو يييييهابااسييييي ا اب يبيييييا االصييييييعاو اببيييييااع يييييبضا عييييييان اسيييييايا ا  وعيييييناالبييييييوا وعضابال عيييييا االك  بيييييائ ا ييييييق ا

ب لييييييساالييييييو  اءااس  ييييييا ا ئييييييعسا عئيييييي او ييييييابعاعضات."عايييييي  االصييييييع االبانبيييييي اوال  فعيييييي ابييييييضابماوييييييا   

لبوا يييييذاالحنونعييييي االليييييواءايبييييي االيييييوائل زاوبمييييينابواقاييييي اييييييننابيييييضاالبو يييييويا اال ييييي ا  يييييصايبييييي االبوا يييييذا

سليييييي ا االييييييو ا ا اكا يييييي اوال عئيييييي االو وعيييييي ا -1:الحنونعيييييي ا يييييي االميييييي اقزاوا يييييي االب لييييييسايليييييي ابييييييااعيييييي   

لقسييييييي لبا اوو ا  االصيييييييواي اوالبميييييييانض/االبنع عييييييي االمابييييييي الل وبعييييييي االصيييييييوايع اوال  يييييييا ا عييييييي االب  ب يييييييي ا

بييييييو ا  اوالبحا  ييييييا زاب حنعييييييناالكبعييييييا اوالوويعيييييي اللب ييييييائعاالبيييييي اناسيفار يييييياابال وسييييييع ابييييييعاال عئيييييي االمابيييييي ا

اءزايلييييييي اعضا كيييييييوضاحسيييييييباحا ييييييي االباييييييي و االفملعييييييي اللكبيييييييا اال لبعييييييي ا قييييييي االبوسييييييي ا ييييييي اك يييييييابااايفييييييي

https://www.ina.iq/150163--.html
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(ا1سلييييي ا اال  يييييا االبيييييذكو  ا ييييي االفبييييي  ا) -2.وال ييييي قاالبواييييي ا  ليييييهاو ييييين  ا يييييبضاا  صييييياصاالباييييي و 

موفييييييا اب حكييييييا اوصييييييو االب ييييييائعاالبمفييييييا الل  ييييييا االبسيييييي فعن ابو ييييييازاو ييييييباضاييييييين ا سيييييي ب ااسليييييي اا سييييييواقاعوا

ق اعحكييييييييا اس يييييييي اءا ا يييييييينقع ابوقيييييييي االباييييييييا ععااالسيييييييي  نا ال عيييييييي اال يييييييي قاالبسيييييييي و ن ا  لييييييييهزابييييييييضا يييييييي

سلييييي ا اال  يييييا ا -3.وب اقبييييي اااو يييييا اوبعييييياضابييييينحان يييييو ا ليييييااالب يييييائعا ييييي االصيييييواي االبسييييي و ن ا  ليييييه

ذا االمققيييييي ا)و ا  االنا لعيييييي /ابنع عيييييي اايييييي   االكبييييييا ا(ال يييييي بعضاح اسيييييي اكب كعيييييي اللب ييييييائعاالبمفييييييا احييييييعضا

الباييييي  ك زاسصيييييينا اعبييييي اح كيييييي الل  يييييا االببوييييييورال يييييياااوصيييييول ااسليييييي ابباصييييين ااال سييييييبع اوقعيييييان االمبلعييييييا 

اايفيييييياءاو لبعيييييي ا يييييي اسييييييع ااا سييييييالعا (زاب  ييييييذااا يييييي اءا االكفعليييييي ال ييييييباضاوصييييييو االب ييييييائعاالبمفييييييا اسليييييي ا

قعيييييييا او ا  االنا لعييييييي اوا   ييييييي  ا -4.ال  يييييييا االبسييييييي فعن ابو يييييييااو يييييييباضايييييييين ا سييييييي ب ااالييييييي اا سيييييييواق

 اصييييي ابب اقبييييي او يييييب االب يييييائعاالبمفيييييا االب ناولييييي ا ييييي االسيييييوقاال قابعييييي االب  ب ييييي اب يييييااب  يييييذااا ييييي اءا اال

قعييييييا ا -5.البحلعييييي اوع ييييييذااا يييييي اءا االباوووعييييي ابحيييييي اال  ييييييا اال يييييي ا بيييييو اب سيييييي عباوبعييييييعا ليييييااالب ييييييائع

ال عئيييييي االمابيييييي اللكبييييييا ااب فمعيييييي اقسيييييي اال ح عييييييا اوبكا حيييييي اال   عييييييبا يييييي اب ابميييييي االبييييييواناالبمفييييييا ابال وسييييييع ا

بوا ييييييذاالحنونعيييييي  ال ييييييباضاوصييييييول ااسليييييي اال  ييييييا االبسيييييي فعن اوييييييين ا سيييييي ب اابييييييعاالب اكيييييي االكب كعيييييي ا يييييي اال

وع ن ابيييييييي ضاتال لسيييييييي اايييييييي ن ااسيييييييي م اقاال ب عيييييييي االوبييييييييائ زاواا يييييييي اءا االب  ييييييييذ ا."للسييييييييواقاالبحلعيييييييي 

لبوا  يييييي ا ائحيييييي اكو ووييييييازاوبسييييييي  نا ايبيييييي ال ويييييي ا م عيييييي ااا ييييييي اءا االحكوبعيييييي ا يييييي اب يييييياال االوقاعييييييي زا

للحييييييييينابييييييييضااو ايييييييييا االفعيييييييي وسزاو  يييييييييوناو ا  االصييييييييح ا ييييييييي ا  عئييييييييي اوالسييييييييع   االصيييييييييحع اال ويوعيييييييي  ا

البسييييييي ل با اال بعييييييي زاوبواصيييييييل ا  ون ييييييياا ييييييي ا يييييييو ع االلباحيييييييا اباوسيييييييعابع ايالعييييييي اللبيييييييوا وعضزاووييييييياقصا

ب لييييييييساالييييييييو  اءاالبو ييييييييويا اا  يييييييي حاالبن  يييييييي ايليييييييي ا يييييييينو اعيبييييييييا اال لسيييييييي زاوعصيييييييين االبيييييييي ا ا ا

 او عيييييي االبالعيييييي ا)يليييييي احعيييييين ايبييييييناا بعيييييي ايييييييقو (ا  وعيييييي  -1:عوال /االبوا بيييييي ايليييييي ابييييييااعيييييي    :ا  عيييييي 

صيييييقحع اال وقعيييييعايلييييي ا مييييينع ا بيييييي  ااح سييييياباالفائييييين الق فاقعيييييا اال وفعذعيييييي االبب بييييي اببو يييييباا فاقعييييي اوييييييان ا

بييييييا عسابييييييعضاحكوبيييييي ا ب و عيييييي االميييييي اقاونو اوييييييان ابييييييا عسزاساييييييا  اسليييييي اقيييييي ا ا عئيييييي االسييييييلوااالبييييييال ا

قعييييييا او ا  اال ا  عيييييي اب ييييييينانا -2.سانسييييييا (ابييييييضاالنسيييييي و /80)الب ع اوعيييييي زااسيييييي وانا اسليييييي اعحكييييييا االبييييييان ا

ولعبيييييي اال  وعيييييي االق بيييييي اباسيييييي ا ب و عيييييي االميييييي اقاسليييييي او عيييييي االبالعيييييي زاو بييييييا اللسييييييعاقا االبم بيييييين زاو  م يييييياا

 .سلييييييييي اا باوييييييييي االمابييييييييي الب ليييييييييسااليييييييييو  اءابيييييييييضاع ييييييييي ااس حصيييييييييا ا وقعيييييييييعا ئيييييييييعساب ليييييييييسااليييييييييو  اء

وا ئييييي االكلفييييي االب صصييييي اسلييييي االموائييييي االفبعييييي  اوالب مففييييي ا ييييي االاوعيييييا /االبوا بييييي ايلييييي ااسييييي لواءابعيييييعاالييييينو 

بحا  ييييييي اا وبيييييييا الايييييييا لع ااالفملعيييييييعضابيييييييضاس ييييييي اءا االب اعييييييين االملوعييييييي زالمييييييين اقييييييين    ايلييييييي ااييييييي اءانو ا

سيييييكوع اعواق يييييعاع اقاكيييييوو  ابيييييضاعصيييييحاباالييييين  االبحييييينونزابحسيييييبابييييياا ييييياءا ييييي اك يييييابابحا  ييييي اا وبيييييا ا

زابييييييييعاا  ييييييييذابمييييييييعضااال  بييييييييا االبيييييييي ا ا2022كيييييييياووضاالليييييييياو اا10(اوالبيييييييير  ا يييييييي ا590البيييييييي ق ابالمييييييييننا)

(اوعضاعكيييييييوضاالبعيييييييعابالسيييييييم االحبعبييييييي او بيييييييا ا حكيييييييا اقييييييياووضابعيييييييعاوسع يييييييا ا1982لسيييييييو اا120ال اييييييي عم ا)

زاو  وعييييييييناا باويييييييي االمابيييييييي الب لييييييييساالييييييييو  اءا40(االبميييييييين اوالبييييييييان ا2013لسييييييييو اا21عبييييييييوا االنوليييييييي ا)

(ابحسيييييييبا2022لسيييييييو اا5 ا وصيييييييع االب ليييييييسااليييييييو  اءالل اقييييييي ا)لالليييييييا /اسقييييييي ا.ببائبييييييي اب سيييييييباءاالبايييييييبولعض

اسيييييي ب ا او ا  االك  بيييييياءابيييييي   ا االبميييييينا االب  يييييي  الصييييييالح اابييييييضاالبيييييي وقاال ا  عيييييي ابييييييضا -:ا  يييييي 

زاو   عيييييييي ا2022البوا ييييييييذاالحنونعيييييييي اكا يييييييي الكوو يييييييياايبييييييييونا ابسيييييييي ب  ايليييييييي اال  يييييييي ااالسيييييييي لبا ع المييييييييا ا/

البلب يييييي ا يييييي ا و عييييييهاو ا  االبالعيييييي االصييييييان اببو ييييييباك اب يييييياااالسيييييي عفاءالل سييييييو االكب كعيييييي اال اصيييييي اب ييييييازاو

باييييييييييييي ضاسعبيييييييييييييا ااايفييييييييييييياءا اا2021كييييييييييييياووضاا و اا30(االبييييييييييييير  ا ييييييييييييي ا26325البييييييييييييي ق ابالميييييييييييييننا)

 عبييييييااع ييييييصا (2022لسييييييو اا1 ابمييييييا /اسقيييييي ا ا وصييييييع االب لييييييساالييييييو ا  الل يييييينبا ااال  بايعيييييي ا).الكب كعيييييي 

الب كبييييييا اال يييييي ا مبيييييي ابال اقيييييي االك  بائعيييييي ا ابسييييييا /االبوا بيييييي ايليييييي ااييييييبو ا. بايييييي و اب ييييييا  االايييييي   

(اباييييييييي ضا صيييييييييفع اال سييييييييي االكب كييييييييي ابسييييييييياوا ابالب كبيييييييييا ا2020لسيييييييييو اا216ببييييييييي ا اب ليييييييييسااليييييييييو  اءا)

ا."(االبمن 2017لسو اا68ال  عو (اوع و االلوحا االب و ع ابحسباق ا ا)
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ا

 اال حانع ا ب  ابمن انس و ع اسيان ا   اباباال  ا البوصبا ئعساال ب و ع 

ا

قييييي   االبحكبييييي ااال حانعييييي االملعيييييازااللقلييييياءزايييييين انسييييي و ع اقييييي ا ا ئاسييييي اب ليييييساالويييييواباالييييي االبملوبييييي /وكا

 .ب ييييييييييييييييييييييييييييان ا ييييييييييييييييييييييييييي  ابييييييييييييييييييييييييييياباال  ايييييييييييييييييييييييييييع البوصيييييييييييييييييييييييييييبا ئيييييييييييييييييييييييييييعساال ب و عييييييييييييييييييييييييييي 

كبيييييااقييييي   االبحكبييييي ااال حانعييييي االملعييييياا يييييق ا لسييييي  ااال ييييي ايبييييين  ازاالعيييييو زابيييييال ا ا ئاسييييي اب ليييييساالويييييوابا

ل ئاسيييييي اال ب و عيييييي ايليييييي اب لييييييساالوييييييوابزاببعويييييي ااوييييييهاع ييييييو اابميييييي قاق ييييييع اسيييييييان ا يييييي  ابيييييياباال  اييييييع 

اييييييان ا ييييي  ابييييياباال  ايييييع اب يييييننا البوصيييييبا ئيييييعساال ب و عييييي الكيييييضاببييييي ا ابيييييضاب ليييييساالويييييواباوليييييعسابيييييضا

 . ئاسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي االب لييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييس

وكيييياضا ئييييعساب لييييساالوييييوابابحبييييناالحلبوسيييي اعيلييييضا يييي االلييييابضابييييضاايييي  ااييييبا االبا يييي زايييييضا يييي  ابييييابا

ا. ابمنااو  اءاالبن االنس و ع ال  اع البوصبا ئعساال ب و ع

 بس اا االكا ب اا سا  االنول اس كوضاكبع  اب منع اسم االص  

حيييييينناالبس اييييييا االبييييييال اليييييي ئعساالييييييو  اءزاب  يييييي ابحبييييييناصييييييال زاالعييييييو االلقليييييياءزاا/وكاليييييي اا وبيييييياءاالم اقعيييييي 

 . عبييييييااعو يييييي ابيييييينحا يييييي ل اسييييييوقاالمبليييييي ابال صيييييي عحا االب  ييييييا ب ا  ييييييا عضالحيييييي اع بيييييي اسييييييم االصيييييي  زا

سضاتسييييييوقاالمبليييييي ا  يييييي ل ابالبملوبييييييا اح بييييييا اكبيييييياا  يييييي ل اسييييييوقابعييييييعاالسييييييونا اعع ييييييا اوال يييييي ااوقييييييا اصييييييال ز

 م بيييييي اسييييييوقا احيييييي  او ع ييييييااببييييييا  وضاوسييييييوقابملوبييييييا تزاال  ييييييا اسليييييي اعوييييييهاتعحعاويييييياا وييييييااابملوبييييييا اكاذبيييييي ا

 ."رن اسليييييييييي ا بييييييييييان االبعييييييييييعاوالايييييييييي اءابسيييييييييي ي اكبعيييييييييي    ل يييييييييي االسييييييييييوقاعواقيييييييييينا كييييييييييوضاصييييييييييانق ا يييييييييي

وع يييييييا زاعويييييييهاتالاعبكيييييييضاال ييييييي و اييييييييضاسيييييييعاقا او ا  االبالعييييييي اولكيييييييضا ييييييي احيييييييا ا مييييييينع اسيييييييم االصييييييي  ا

سييييي كوضابيييييهابوفمييييي او سيييييا  زاو كيييييوضا سيييييا  االنوليييييي اعكبييييي اكوو يييييااحببييييي اسعييييي انا ابايييييك ا ييييي عب ا  يييييي  ا

ل  ييييييعابييييييضاقبيييييي االبالعيييييي االمابيييييي ا اصيييييي ا%زاوسذاا يييييي ا  ييييييعاقعبيييييي االيييييينعوا اسييييييع  ا سييييييا  اقعبيييييي اا20ببميييييين ا

%ابيييييضاقعبييييي ااع انا  يييييااال ييييي ا م بييييينايلييييي االيييييوف اكوو ييييياااليبيييييااعساسيييييعاا ييييي ا ييييينبع ا93وعو ييييياا م بييييينابوسيييييب ا

 ."البوا وييييييي تزابركييييييينا اعضاتيلييييييي االحكوبييييييي ابمال ييييييي اا ليييييييا االب   بييييييي ايلييييييي اذلييييييياا اصييييييي ايلييييييي االفبييييييي اء

ا و اسيييييييان ا بعيييييع االيييييينعوا او  ميييييهاوحيييييينهزاولفييييي اسلييييي اعوييييييهاتع يييييباعضاعكييييييوضا وييييياااا  ا يييييياضالحييييي اا  بييييي زا

وعبييييينواعويييييهاالاعو يييييناليييييهابعييييي ابيييييضاقبييييي او ا  االبالعييييي الكيييييضاع يييييباعضا سييييي  ن االبعييييي اال موع ييييي اكال ييييي ائبا

وال سيييييييو اال ب كعييييييي او وسيييييييععاقايييييييين اااياوييييييي ااال  بايعييييييي او حسيييييييعضاالحصييييييي اال ذائعييييييي اللفبييييييي اءتزابايييييييع ا ا

صييييي  ابيييييني االفبييييي اءا ييييي االبوا وييييي او وسيييييععاقايييييين اسلييييي اعضاتالبوا وييييي ا ميييييوقاالفييييي قابيييييعضا ييييي قاسيييييم اال

 ."الييييييييييييييييييييييييييييييني او ييييييييييييييييييييييييييييييذاابيييييييييييييييييييييييييييييياا بعيييييييييييييييييييييييييييييي الييييييييييييييييييييييييييييييهاو ا  االبالعيييييييييييييييييييييييييييييي احالعييييييييييييييييييييييييييييييا ا

و يييييييييابعزاعضاتبيييييييييضا يييييييييبضاالحليييييييييو اعع يييييييييا زاالحفيييييييييا ايلييييييييي اعسيييييييييما االوقيييييييييوناوالسيييييييييلعاالبيييييييييواناال ذائعييييييييي ا

واالسيييييي  قكع ا يييييي اا سييييييواقالل مييييييوعقايييييييضااليييييين  تزابركيييييينا اعضاتالسييييييوقابسيييييي ب ابسييييييم اصيييييي  ابييييييو فقا

سييييييم اب  فييييييعالكييييييضاال  يييييي  ابيييييياا ا ا ييييييبضاالب  بيييييي االمايييييي ع االواحيييييين احسييييييبا صيييييي ع او ا  ااو وييييييااا يييييي ق

 ."ال   ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييع 

وحييييييذ زابييييييضاعضاتال  يييييي  اسذاا ميييييينحاسليييييي ابيييييي  ب عضاسعصييييييب ا  يييييي ا تزابوو ييييييا اسليييييي اعضاتعكبيييييي احيييييي المييييييق ا

ا."ال    ا واال ن  ابسم االص  

ا

https://www.ina.iq/150168--.html
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 لا صع تا  االواص ع الصن اع ب عابضاتيااقاالبواصبتاوعو  ايضا  ا  ا اتالبوا عاا

ايليييييييضا ييييييييع اال عيييييييا االصييييييين  ابب ييييييينحاالصييييييين زاالعيييييييو االلقلييييييياءزاب اء يييييييهاببيييييييضاوصيييييييف  ااايييييييف اوعيييييييو /

بييييييـتيااقاالبواصييييييبابييييييقااحبعيييييي تزاوو يييييي ايييييييضا و ييييييع ا  ييييييا  ا ا يييييي ابنعويييييي االواصيييييي ع ا وييييييوب االمييييييي اقا

 ."تذا ابوا عا عب 

 ااييييييف اوعييييييو زات صييييييلواابمييييييقاوكاليييييياوقييييييا او عيييييي االصيييييين ا)صييييييال االم اقيييييي (ا يييييي ا   عيييييين اا لميييييي ايلع ييييييا

اال بيييييييا االسيييييييعئ ابيييييييضاالواصييييييي ع االفعحييييييياءاوبال صيييييييوصابيييييييضابميييييييقابيييييييني ااالو بييييييياءالل عيييييييا او ييييييي ااقييييييي با

للفسييييياناوالبصيييييال االا صيييييع اوبيييييضاياييييياقاالبواصيييييبابيييييقاعحبعييييي ابييييي اب ييييي نااب ييييي ا اوياييييي ابالييييينوعااالنوعييييي ا

 ."لعكوووااسكعوا ا  ا اص  ااالصقر

 بييييييعابييييييااليييييي اعوسييييييبواابييييييعاال  يييييي االب ك عيييييي اا)ال عئيييييي االسعاسييييييع (اوع ييييييا زاتيبوبييييييا ا  وويييييياابيييييي اءابييييييو  اع

 ."ويلع ااال وسع ابعاال  ا االبحلع االب  ص اويل ا عس  ابحا  االواص ع اباكو عض

و يييييابعاو عييييي االصييييين زاتلييييي ايلعويييييااالو ييييي اييييييضاال  ييييييا  ا ابيييييضاع ييييي اب ييييياو اا صيييييع ا يييييعب اوالو ييييي ايييييييضا

عفمييييي اذلييييياا يييييقاعسييييي بمنااضاعكيييييوضا اسييييينا ااوابونسيييييا االموييييي اواال ييييي ا اببصيييييال اع يييييال االواصييييي ع اوكييييي ابيييييضا

 ."اواصاحباع ونا ا ا  ع 

 بصن اعكا ايضاوع ااال حاناسحبا  اع اصال ال ئاس اال ب و ع 

كاييييييي ابصييييييين اسعاسييييييي زااللقلييييييياءزاييييييييضاو يييييييوناوعييييييي ال  ععييييييي اب اييييييي ااال حيييييييانااليييييييو و اا/البملوبييييييي وكالييييييي ا

 .الك نس او اب   اصال ال ئاس اال ب و ع 

 ويييييياااوعيييييي ابييييييضاقبيييييي ااال حيييييياناالييييييو و االك نسيييييي او اباسيييييي بنا اب اييييييح  ا“زاسضا ا يييييي ا صيييييي ع اوقييييييا االبصيييييين

ل ئاسييييي اال ب و عييييي ابييييي   اصيييييال ايلييييي اعلييييي االبيييييي ا ا اا  عييييي  اال ييييي اا  يييييذ اابحييييي ا يييييا  االب ييييين ا او يييييي ا

 .”بحا  االو  االساب الر االعاس  اوا  عض

 ااال حيييييانااليييييو و ا يييييق االعيييييوبععضابيييييضاالبييييي   اعضاعكيييييوضا وييييياااا  بيييييا ابيييييعضاقيييييان“وع يييييا االبصييييين ااويييييها

 .”البانبعضابا ضاي  اب   اصال اواس بنالهابب ا اا  

زا”البملوبيييييي “وعكيييييين االوائبيييييي ايييييييضااال حيييييياناالييييييو و االك نسيييييي او انعييييييقضا فييييييو ا يييييي ا صيييييي ع اسيييييياب الوكاليييييي ا

العييييييو االلقليييييياءزاييييييين او ييييييونابعيييييياضا سييييييب ابييييييضاقبيييييي اقعييييييانا ااال حييييييانايليييييي اقيييييي ا ا ئييييييعساال ب و عيييييي االيييييي ا

 .ضزابو ح اعضاق ا االبحكب او عاالك  اببلمباعي اءاب لساالوواباولعسا ئاس االب لباضاال

وقيييييي   االبحكبيييييي ااال حانعيييييي االملعيييييياا ييييييق ا لسيييييي  ااال يييييي ايبيييييين  ازاالعييييييو االلقليييييياءزابييييييال ا ا ئاسيييييي اب لييييييسا

الوييييييوابابميييييي قاق ييييييع اسيييييييان ا يييييي  ابيييييياباال  اييييييع ال ئاسيييييي اال ب و عيييييي ايليييييي اب لييييييساالوييييييوابزاببعويييييي ااوييييييها

 اايييييييان ا يييييي  ابيييييياباال  اييييييع اب ييييييننا البوصييييييبا ئييييييعساال ب و عيييييي الكييييييضاببيييييي ا ابييييييضاب لييييييساالوييييييواباع ييييييو

ا.ولعسابضا ئاس االب لس

ا



 

  2022-3-2/  االربعاء

 30العدد / 

17 
 

ا

 الكو ناعمنوضااو اءاال  بعصااالنا  اواس مان االبواصباتالبسلوب تا  اصقراالنعض

اسييييييع االعييييييو االلقليييييياءزااييييييينانابيييييي اب او  يييييي اسعااايلييييييضاوائييييييباكييييييو ن ايييييييضاصييييييقرااليييييينعضزااييييييف اوعييييييو /

 ايلييييي االسييييي مان ابواصيييييباالكيييييو ناتالبسيييييلوب تابويييييذاسيييييبم اعييييييوا زابو بييييينا او يييييونابوصيييييباوحعيييييناللكيييييو نا ييييي ا

بييييييقاكيييييي ع ااييييييكو الوكاليييييي ااييييييف اوعييييييو زاسضاااالوييييييوابايييييييضاصييييييقرااليييييينعضااوقييييييا اي ييييييواب لييييييس.البحا  يييييي 

ااتالبكييييييوضاالكييييييو ن اعسييييييم اوب  يييييي ا ييييييان االو يييييياءاال  بييييييعصااانا  اوسييييييلباالبواصييييييباالييييييذ ا ميييييي قالييييييه

وع ييييييا اايييييييكو ا."  يييييي ااسيييييي حباقا هااالو  ابعيييييي اوالبوبعيييييي ا يييييي اصييييييقرااليييييينعضا2017ميييييينااحييييييناياعك ييييييوب اب

توو  ييييي احسييييي ا ايييييكع االحكوبييييي اواسييييي ب ا اعو يييييا االب لبييييياضا يييييق االف ييييي ا االبانبييييي اال يييييققا  ييييي ا وسيييييع ا

اييييييابل ابييييييعاوييييييواباصييييييقرااليييييينعضاوسنا  االبحا  يييييي زاالس حصييييييا احبوقويييييياابييييييضاالبواصييييييباباي با ويييييياابكييييييوضا

واو بيييييناايييييكو اتا  صييييا اال بلعييييي ااانا  اللكييييو نا ييييي اصييييقراالييييينعضايلييييي ا" . سيييي ا ييييي اصييييقراالييييينعض ئع

بوصيييييباواحييييينا يييييوابييييينع ا و عيييييعاالك  بييييياءاوبويييييذاسيييييووا ايييييين تزابايييييع ا اسلييييي اعضاتبوصيييييباقائبببيييييا ا يييييو ا

 و بييييييا واايييييي ق اصييييييقرااليييييينعضااسيييييي حباقاكييييييو ن ابحيييييي اباي بييييييا االكييييييو ناا  لبعيييييي االسييييييكاوع ا يييييي االب يييييياءا

بالبكووييييييا ااال يييييي حااليييييي ا اوييييييباحبييييييوقاالكييييييو نا يييييي ابفاصيييييي اسنا عيييييي اوابوعيييييي اب ميييييينن ا يييييي اصييييييقراببا ويييييي ا

وعاييييييكواالبكييييييوضاالكييييييو ن ا يييييي اصييييييقرااليييييينعضزا يييييي ابواسييييييبا اييييييين ا ابييييييضا  ععييييييباو  بييييييعصاانا  ا."اليييييينعض

وا يييييي ا يييييي ايبييييييو االبفاصييييييي االحكوبعيييييي ابالبحا  يييييي زاوعحييييييذ ابيييييييضاب   ييييييا انعبو  ا عيييييي ا سييييييم ال بيييييييسا

عاييييييا اسليييييي اعضاالبكييييييوضاالكييييييو ن اكيييييياضاعايييييي  اسنا  االصييييييح اوبنع عيييييي ا.رااليييييينعضالو ييييييوناالكييييييو ن ا يييييي اصييييييق

زاسالاعضا2017 و عيييييييعاك  بييييييياءاصيييييييقراالييييييينعضزا  يييييييق اييييييييضابوصيييييييباقائبببيييييييا ا و  و بيييييييا واقبعييييييي ااحييييييينايا

 بعيييييعاالبواصيييييباسميييييلب ابويييييهاولييييي ا مييييياناح ييييي ااالضابييييي   ااو ييييياااسييييي حباقاقيييييوب اوسيييييكاو او بيييييا اللحبيييييوقاال ييييي ا

وعبلييييييينايييييييينناالسيييييييكاضاالكيييييييو نا ييييييي ابحا  ييييييي اصيييييييقراالييييييينعضزاو بيييييييا ال حصيييييييائعا ا.قييييييي كفل يييييييااالنسييييييي و االم ا

 عل اوسب اع  ك ابم ب  ا  اق اءا و  و با وا50السكاوع اال ب عبع اعكل ابضا

 سعاسعوضاعبفوضا ناس  اءا االكا ب اوعصفوضاحبب هاباالسوعا  ا ا ع االم اق

الكييييييا ب ا يييييي اب  ليييييي االب يييييياال زاواصييييييف اااو بيييييين اا يييييي ا اسعاسييييييع اس يييييي اءا احكوبيييييي االبملوبيييييي /وكاليييييي ا

حكوب يييييهاب و يييييااعسيييييوعاحكوبييييي ا ييييي ا يييييا ع االمييييي اقزابملوييييي ا ييييي اوقو  ييييياا ييييينااا ييييي اءا االحكوبعييييي اال ييييي ابيييييضا

قعييييييا ا  يييييي ا“زااضاائيييييي ق انوليييييي االبيييييياووضابحبييييييناالبيييييين  وقييييييا االوائييييييبايييييييضا.ايييييي و ااا ييييييما اكلبيييييي االب يييييياء

ب  ييييييي االسييييييي  نا االب ييييييياءاوبحاولييييييي احكوبعييييييي اب  نعيييييييناالب ييييييياءاو  وعييييييي ااحييييييينحابحاكبيييييييهاعركيييييييناو يييييييونا

بيييييضا اويييييباا ييييي زابيييييعضاالوائيييييباييييييضا حيييييال االفييييي  ا  عييييي ا.”لفييييي قااا ان االحكوبعييييي ايلييييي اس ان يييييهاالبسييييي بل 

 ويييييييااا ييييييي و  ابلحييييييي االسييييييي نياءا ئيييييييعساحكوبييييييي ا صييييييي ع اااليبيييييييا االييييييي ا“الصيييييييالح اليييييييـا/البملوبييييييي /زااضا

بيييييضا  ييييي اع ييييي حزااكيييييناالوائيييييبا.”الب لبييييياضابيييييضاا ييييي ابحاسيييييب هايلييييي اااليبيييييا ا عييييي االباوووعييييي ا ييييي احكوب يييييه

اسييييييي  نا اعسيييييييالعباقسييييييي ع او   عبعييييييي ابحييييييي اااييييييي اصابيييييييضانوضا“اضاازييييييييضاك لييييييي اصيييييييانقوضابحبيييييييناكييييييي ع ا

ي  يييييي  ايليييييي االب يييييياءاعمييييييناابيييييي ا اب  و ييييييااوب الفييييييااللبيييييياووضزاو ييييييوابيييييياعوب  ااالل فييييييا االعييييييهاس اءابييييييا بو ا

ا.”بهال و اعبوا  ع اال  ا اكل اب ب ابضاالكا ب 

ا

ا
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 بعاالسفع اال وس ا  و ا االح با  ااوك اوعااوالو عاالسعاس االم اق الو عف اعبحيا

اسييييي بب ا ئيييييعسا ب ييييي ااالوبييييياذاوال وبعييييي ااالبيييييعضاالميييييا الحييييي باللمييييي اقاب حييييينوضاالعيييييو االلقلييييياءاالسيييييفع اان لييييي /

 . ال وسيييييييييييييييييييييييييييييي اليييييييييييييييييييييييييييييينحاب يييييييييييييييييييييييييييييينانااعلبيييييييييييييييييييييييييييييي وساكو  ااييييييييييييييييييييييييييييييع 

االوك اوعييييييي اال وسيييييييع ااوذكييييييي ابعييييييياضاللحييييييي بااضاالو عفييييييي اوييييييياقصابيييييييعاالسيييييييفع اال وسييييييي ا  يييييييو ا االحييييييي ب

 . والو ييييييييييييييعاالسعاسيييييييييييييي ابميييييييييييييينااالو  ابييييييييييييييا االم اقعيييييييييييييي ااال عيييييييييييييي  اواالو ييييييييييييييا االنولعيييييييييييييي 

وقيييييييين االو عفيييييييي ا رع ييييييييهاللو ييييييييعاالسعاسيييييييي االم اقيييييييي ابو ييييييييحاااضااالو  ابييييييييا ااال عيييييييي  اع يييييييي   ا صيييييييينياا

واوبسيييييياباا يييييي االسيييييياحا االسعاسييييييع االم اقعيييييي ابيييييياعرل ا يييييي االوصييييييو االيييييي ا حنعييييييناببكيييييي اللك ليييييي ااالكليييييي اييييييينناا

و بميييييييا اذلييييييياايلييييييي ا ايييييييكع االحكوبييييييي االم اقعييييييي ا.ابايييييييع ااالييييييي ااضاالوقييييييي اال ا اببكييييييي اال بيييييييو االبما  ييييييي ا

 بييييييييييينو  ااالفميييييييييييا ا ييييييييييي االو يييييييييييا االييييييييييينعبب ا  االيييييييييييذ اعايييييييييييكواالصيييييييييييموبا ا ييييييييييي االف ييييييييييي اوالبييييييييييييو  

واسيييييي بعاالو عفيييييي االيييييي اايييييي راقنبييييييهاكو  ااييييييع ايييييييضااال بيييييي ابييييييعااوك اوعيييييياابركييييييناااضاال يييييين  االمسييييييك  ا

 . عييييييييييي اا ييييييييييي   واا ع يييييييييييااللييييييييييين ا اييييييييييييضاعبيييييييييييضا وسيييييييييييعااوبصيييييييييييع  اال وسييييييييييي ايبلعييييييييييي اووي

ويبيييييييباالو عفييييييي ابمييييييين اابركيييييييناااضاالسيييييييق ا ييييييين ااسييييييي  ا ع  اوللحييييييي با  لع ا  يييييييااالسيييييييلبع ايلييييييي اب  لييييييي ا

ا.وواح االحعا اززامبقا  ا رع او اع اللح ب

ا

 النعبب ا  االك نس او اعكا اسعوا عوا نعناايان ا بنع اب احهال ئاس اال ب و ع 

كاييييي االبعيييييان ا يييييي االحييييي باالييييينعبب ا  االك نسييييي او اب يييييين ايبيييييناالكييييي ع زااللقلييييياءزايييييييضاالبملوبييييي /وكالييييي اا

سيييييعوا عوا نعيييييناسيييييعل  اسلعيييييهاالحييييي باالييييييان ا بييييينع اب ايييييحها عبييييي ااحبييييينالبوصيييييبا ئاسييييي اال ب و عييييي زاوذلييييياا

يبيييييييباقييييييي ا االبحكبييييييي ااال حانعييييييي ابمييييييين انسييييييي و ع اسييييييييان ا ييييييي  ابييييييياباال  اييييييي ال ئاسييييييي اال ب و عييييييي ابييييييي  ا

الحييييييي باالييييييينعبب ا  اسيييييييعمو ايلييييييي اال حيييييييال االلقلييييييي اباي بيييييييا هاعبلييييييي ا“زاسضاوقيييييييا ايبيييييييناالكييييييي ع ا.لاوعييييييي 

ا  لبعييييي ا ييييي ايييييينناببايييييينهانا ييييي اقبييييي االب لبييييياضااييييييان ا ييييي  ابييييياباال  اييييي زالييييي ا بييييينع ا عبييييي ااحبيييييناكب اييييي ا

البحكبيييييييي ااال حانعيييييييي اعقيييييييي  ابميييييييين انسيييييييي و ع ا يييييييي  ابييييييييابا“وع ييييييييا زاعضا.”لبوصييييييييبا ئاسيييييييي اال ب و عيييييييي 

 اع ييييي حابيييييضاقبييييي ا ئيييييعساب ليييييساالويييييوابابحبيييييناالحلبوسييييي الكو يييييااعي ييييي االحييييي ابعيييييناعي ييييياءاال  اييييي ابييييي 

وعو ييييي ايبييييينالك ع اعضا.“ ب ليييييساالويييييواباو يييييذاابيييييااسيييييول  االعيييييهال  ايييييع ا عبييييي ااحبييييينالبوصيييييباال ئاسييييي 

ع لبعييييي اال حيييييال االلقلييييي ا ييييي ابيييييضاس صيييييو ايلييييي اا  عيييييا اب اييييي االحييييي باالييييينعبب ا  ا ئعسييييياال ب و عييييي ا“

كبييييي ااال حانعييييي اقيييييناقييييي   زا ييييي اوقييييي اسييييياب ابيييييضاالعيييييو زايييييين انسييييي و ع اسييييييان ا ييييي  اوكاوييييي االبح.”المييييي اق

 ئاسييييي االب لبييييياضابمييييي قاسييييييان ا ييييي  ا“بييييياباال  اييييي البوصيييييبا ئيييييعساال ب و عييييي ابييييي  الاوعييييي زالكو يييييااعل بييييي ا

 .”باباال  اع ال ئاس اال ب و ع ايل االوواب

ا

ا

ا
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ا

 ”ل االحكوب كفعل اب قا“ائ ق االبالك اعمببايل ا لس ااس  ا  ايقو ..ا

اي بييييي اي يييييواائييييي ق انولييييي االبييييياووضاوائييييي اال كييييياب زااللقلييييياءزا صييييي عحا او عييييي االبالعييييي ااوكالييييي االبملوبييييي ا/

 يييييق ااس  يييييا  هابيييييضاقبييييي اب ليييييساالويييييواباب و يييييااكفعلييييي اب قالييييي ا ئيييييعسااليييييو  اءاالبو  عييييي اوالع يييييهابصييييي ف ا

 .الكا ب اوبحاسب ه

اس  يييييا  هابيييييضاقبييييي اب ليييييساالويييييواباحبييييي احكوبييييي او عييييي االبالعييييي ايلييييي اييييييقو ا يييييق ا“زاسضاكييييياب اوقيييييا اال 

 صييييييي ع اا يبيييييييا االبو  عييييييي اوالع  ييييييياابسيييييييرولع اال بصيييييييع اوال ميييييييا  ابيييييييعاحكوبييييييي اسقليييييييع اك نسييييييي اضاباييييييي ضا

 .”ين ا سنعنانعوو اابضاااع انا االوف ع اللحكوب ااال حانع 

لبع ييييياءاال ييييي ااذااكييييياضاو عييييي االبالعييييي اع عيييييناال ب عييييي اك  يييييعاسيييييم اصييييي  االييييينوال اوالو قييييي اا“وع يييييا زاعويييييها

  م يييييااالكيييييا ب او ع  ييييياابيييييضاابيييييو ا او ييييياا بلييييي اسايييييكالع اا ييييي حا ييييي اا ناءاالحكيييييوب اوباي بيييييا هاالبسيييييرو ا

 .”ا و ايضاسنا  االاروضاالبالع اكا  

واحييييييين ابيييييييضاالموابييييييي اا ساسيييييييع االحبعبييييييي االبييييييينب  االق صيييييييانا“وعو ييييييي اي يييييييواائييييييي ق انولييييييي االبييييييياووضاعضا

عيييييها ييييييواييييييين اال يييييي  ايليييييي احكوبييييي اااقلييييييع اوال يييييي ا  حبيييييي ابييييييذب  ااالبليييييناوييييييين ا و ييييييع االسعاسيييييي االبالعيييييي ا 

ياييييييي ا االبلعيييييييا ا ابييييييييضاالييييييينوال ا ابمييييييين ا سيييييييينعنااليييييييوف االب ييييييي باوييييييييين االب ابمييييييي اوالب اقبييييييي االبوا ييييييييذا

 .”الحنونع اال ئعسع 

 صيييييييي عحا ايليييييييي ايييييييييقو اكفعليييييييي اباسيييييييي نياءا ئييييييييعساالييييييييو  اءابصيييييييي ف االكييييييييا ب ا“وعكيييييييناال كيييييييياب ازاعضا

 .”سب  اابضاقب االب لباضاالحال وسقال االحكوب اوبحا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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   اا وبا ..اابعباضاعب قضاابعب  او و  هابال صاص

ع ييييييانابصيييييين اعبويييييي ابسييييييرو ا يييييي ابنع عيييييي اايييييي   ابحا  يييييي اا وبييييييا ا  بيييييي االميييييي اقزاالعييييييو اااييييييف اوعييييييو /

ضااللقليييييياءزابيييييي ضااييييييبعبعضاقيييييي قااييييييبعب  او و  ييييييهابميييييين اس ققييييييا اوا عيييييي ا يييييي ابنعويييييي االفلو يييييي اكبيييييي حابيييييين

 .البحا   

وقييييييا االبصيييييين الوكاليييييي ااييييييف اوعييييييو تزاسضاتاييييييبعبعضاالوييييييعضاقابيييييياابييييييال  و ايليييييي ابويييييي  اا ييييييع  ا يييييي احيييييي ا

 ."ال  عف اا ق االفلو  زابسببابااك ايائلع زاباااسف ايضابب  اابعب  او و  ه

وعكيييييييناالبصييييييين زاعضاتال ويييييييا االذاابيييييييالف ا ا يييييييو اقعاب بييييييياابال  عبييييييي زاو بيييييييااعب ييييييياناضاي لييييييي ابيييييييضا ييييييي ا ا)ا

 ."الازالوضا عل ا(او ا االبحيايو باتزاببعوا اعضاتقوا االا   ا  ح ا حبعباابالحانل كو 

بييييييضا يييييياوب  زاع ييييييانزاايييييي ونايعيييييياضابيييييياضاالحانليييييي ات  عبيييييي اايييييي  زاوالاعيييييي ا اال حبعيييييي ا ييييييا الحييييييعضاالبييييييبقا

 ."يل اال وا 

ا

 بحاول ااو حا ا ق اا  عضا  ابحا   اي اقع ا15 س ع ا

بحاوليييييي ااو حييييييا ا يييييي اا15حبوقعيييييي ا يييييي انعييييييال زااللقليييييياءزايييييييضا سيييييي ع اكاييييييف ابو بيييييي ااالبملوبيييييي /اوكاليييييي 

 .ايييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  عضانا يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي االبحا  يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

ا15البو بييييييي اسييييييي ل ا”ازاضاالوسييييييياضا اليييييييباال    ييييييي ا ييييييي احييييييينعياوقيييييييا ابييييييينع ابو بييييييي انعيييييييال الحبيييييييوقا

 .”بو يييييييييييياابالو ييييييييييييا ابعييييييييييييو  اوسيييييييييييياءا10بحاوليييييييييييي ااو حييييييييييييا ا ييييييييييييق اايييييييييييي  عضا يييييييييييي انعييييييييييييال ااو  يييييييييييي ا

للبليييييي او كايييييي ايييييييضاا  فييييييا اب يييييي نا يييييي ا ييييييا   ابيييييينا ا سيييييي  االحصييييييعل ابلعيييييي  ا”اوا ييييييا اال    يييييي زاض

بميييييينال ايالعيييييي ا يييييي االسييييييووا ااال عيييييي  االسييييييباباب ميييييينن ابم يييييي اااق صييييييان اوالييييييبمقااال يييييي ايائيييييينالبايييييياك ا

 .”ا  بايعييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

بو ييييياابالو يييييا ا عبييييياا ييييي اا50بحاولييييي ااو حيييييا ااو  ييييي ااكلييييي ابيييييضاا88الميييييا االبا ييييي ا ييييي ا سييييي ع ا“وعو ييييي اعضا

ا.” ع  اوباذاالب بب ا  االلح ا ااال

ا

ا

ا
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 بلعا ا انوال ا8و ا  االوف ااسع انا اابا االبا  ابل  اعكل ابضا

عيلويييييي او ا  االيييييييوف زاالعيييييييو االلقليييييياءزاعضاسعييييييي انا ااييييييي  ااييييييبا االبا ييييييي ابل ييييييي اا/وكاليييييي اا وبييييييياءاالم اقعييييييي 

 .بلعا ا انوال ا8عكل ابضا

البا يييييي زااو ا  ا لب ييييييها)وا (زاعضاتب بييييييو االصييييييان ا اوااعيييييي انا االب حببيييييي الايييييي  ااييييييبا وذكيييييي ابعيييييياضالليييييي

بحسييييييييبااالحصييييييييائع اا ولعيييييييي االصييييييييان  ايييييييييضاايييييييي ك ا سييييييييوع االييييييييوف االم اقعيييييييي اسييييييييوبوزابل يييييييي اب بييييييييو ا

(ا54 8(ابييييييييي بعق زابييييييييياع انا ابل ييييييييي ا)173(االفيييييييييااو)790(ابلعووييييييييياا)92الصيييييييييان ا ابيييييييييضااليييييييييوف اال يييييييييا ا)

ابلعا ا انوال ت.

ا االييييي اعضاتب بيييييو االكبعيييييا االبصييييين  ابيييييضااليييييوف اال يييييا الاييييي  اايييييبا االبا ييييي ابيييييضاالحبيييييو االوف عييييي اوعاييييي

(ابيييييي بعقزاعبيييييياابييييييضاحبييييييو اك كييييييواا828(االفييييييااو)314(ابلعووييييييااو)91 يييييي اوسيييييي او وييييييوباالميييييي اقابل يييييي ا)

ا(اب بعقت.345(اعلفااو)475(ابلعوضاو)1يب ابعواءا ع اضا بنابل  االكبعا االبصن  ا)

(اعليييييي اب بعيييييي ا يييييي االعييييييو زا عبيييييياابليييييينابميييييين ا314(ابقعييييييعضاو)3ن االكبعييييييا االعوبعيييييي ابل يييييي ا)و ييييييابعاعضاتبميييييي

ا(انوال ا ت.ا083 92سم االب بع االواحناعكل ابضا)

 نوال ا ا110..اسم اب بع االوف اع  او اا2014االيل ابوذا

البف و يييييي انوال ا ا يييييي اءاالمبوبييييييا اا110سيييييي ل اعسييييييما االييييييوف اعييييييو اا  بميييييياءزاا  فاييييييياال   يييييياو اان ليييييي /

يلييييي االبويييييوااال وسيييييع ا ييييي اعيبيييييابا ييييي وابوسيييييكوا وك اوعييييياا بوعييييي اال  يييييا  الايييييحوا اال يييييا اوا  يييييا ابميييييقا

 .ال  يييييييييييييييييييييييا ا  ويييييييييييييييييييييييبااابييييييييييييييييييييييينانا اال وسيييييييييييييييييييييييع ا ييييييييييييييييييييييي اسيييييييييييييييييييييييوقااييييييييييييييييييييييي ابالفمييييييييييييييييييييييي 

نوال ا اللب بعييييييييي اا110.07بالبئييييييييي اسلييييييييي اا4.86نوال اعواا5.10وا  فمييييييييي االمبيييييييييوناا  لييييييييي ال يييييييييا اب وييييييييي ا

عو صزاب  يييييياو  ابسيييييي وعا اقعاسييييييع اليييييي ا ايييييي ن اابوييييييذاعولعييييييوا بييييييو اب وقعيييييي ا يييييي ا30ا04بحلييييييو االسيييييياي ا

2014. 

بالبئييييييي اسلييييييي اا5.02نوال ا اعواا5.22وا  فمييييييي االمبيييييييوناا  لييييييي ال يييييييا ا ييييييي با كسييييييياساالوسيييييييع اا ب عكييييييي ا

نوال ا ا يييييييي اال مييييييييابق االببكيييييييي  ازاو ييييييييواعيليييييييي اا107.55نوال ا ابمييييييييناعضابل يييييييي اذ و  يييييييياايوييييييييناا108.57

 .2014عولعيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييواا28بسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي وحابويييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييذا

ا.٪ابضاالبم وقاالمالب 8 بل اصان ا االوف اال وسع احوال او

ا

ا

https://www.ina.iq/150128--8-.html
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البواضااسمناالح ع  اعملضا ملع اواا هاالسعاس اقب ااالو  ابا 

عيليييييييضا ئيييييييعساالحكوبييييييي االسييييييياب اوالييييييي يع االسيييييييو اا بييييييي  ا ييييييي البوييييييياضاسيييييييمناا/السيييييييمونع االيييييييو ض  عييييييين ا

يييييييضاال  ايييييي القو  ابييييييا االب لباوعيييييي ااالح عيييييي  اااللوييييييعضات ملعيييييي تاواييييييا ها يييييي االحعييييييا االسعاسييييييع اوي و ييييييه

البببليييييي زاالق وايييييييهابيييييي ضاتالاب ييييييا ا  ا  صيييييي اسع ابعيييييي اللبويييييياضا يييييي ا يييييي االوفييييييوذااالع اويييييي اوال  ييييييب االيييييينول ا

و يييييي   ا ييييييذهاال  ييييييو ابمييييييناسلسييييييل ااو كاسييييييا ابويييييي اب ييييييااالح عيييييي  ابالعييييييا اوسعاسييييييعا ا يييييي ا."االوبسييييييا االييييييو و 

البويييييياضابويييييذايييييييابعض.ااالسيييييووا االبلعلييييي االبا ييييييع زاو ييييي ا ييييي اع بيييييي اسعاسيييييع  واق صيييييانع اوبالعيييييي احيييييان ا اييييي م

ا عيييييا ها وبيييييضااييييي ضااب مييييياناالح عييييي  او عيييييا هزاو ييييي ابحلليييييعضزاعضاع لمييييي ا  ا يييييا ا ييييي االسييييياح االسيييييوع اال ييييي اعمييييينم

يابييييييا (االييييييذ ان ييييي ابم يييييي ااالسعاسيييييي ابمييييييناا  عييييييا اواليييييينها ئييييييعساا51وعيلييييييضاالح عيييييي  ا).ا كلييييي ا بلييييييعق ال ييييييا

زا يييييي ا  ييييييابابب  ييييييباعلبيييييياهابييييييضانا  ييييييها يييييي اوسيييييي ا2005يييييييا ااالحكوبيييييي اا سييييييب ا  عيييييي االح عيييييي  ا يييييي 

بعيييييي و زات ملعيييييي ايبليييييي ابالحعييييييا االسعاسييييييع اونيييييييو ايييييييائل  ا يييييي ا عييييييا االبسيييييي بب ا)الييييييذ اع  عسييييييه(اال  يييييياذا

وعكيييييناكيييييذلااتيييييين اال  امييييي القو  ابييييييا االوعابعييييي اويييييين اال بييييين ابييييي  ا  ايييييعحا ابيييييضا عييييييا ا."ال  يييييو اوفسييييي ا

مذا تاالبميييييييان اا14نان وليييييييهاالمبييييييي االسعاسييييييي زا  عييييييي اتقيييييييوحاوقييييييياناالح عييييييي  ابمييييييي"البسييييييي بب اعواباسيييييييبه

لسييييييو عااالييييييذ اسيييييياينهاا  عييييييا االح عيييييي  او  ييييييباالاييييييا  االييييييذ ا ييييييقهزاب حبعيييييي ا ييييييو اكبعيييييي ا يييييي االب لبيييييياضا

 .سييييييييا  ا ييييييييي اس ييييييييي ا اال يييييييييعصاالسيييييييييو  ابيييييييييضالبوييييييييياضابمييييييييناوحيييييييييوالقليييييييييعضاسيييييييييو ابيييييييييضا وا ييييييييينها عيييييييييه

 

عييييي  االيييييذ ال البيييييااعكميييييناتاي ييييينا تا عيييييا هامذا تا  م يييييم ابويييييذاذليييييااالحيييييعض.اسذاسيييييم االح ا14لكيييييضاتقيييييوحا

 .السعاسيييييييييييييييييي زاسليييييييييييييييييي اال ميييييييييييييييييياعصابميييييييييييييييييين اابييييييييييييييييييعاحيييييييييييييييييي با االبيييييييييييييييييينيو ابييييييييييييييييييضا  يييييييييييييييييي اض

 

.اوقيييييينم ااسييييي بال احكوب يييييهااللالليييييي ابميييييناوحيييييواعسييييييبويعضا2009و ييييي عساالح عييييي  اليييييقياحكوبييييييا ابويييييذاالميييييا ا

كضا  ييييييي ا.اولييييييي اعييييييي ب2019عك يييييييوب اا17بيييييييضابييييييينءاال ح كيييييييا االايييييييمبع االبوا  ييييييي الل ببييييييي االسعاسيييييييع ا ييييييي ا

ل يييييي لع االحكوبيييييي زابييييييضاس بييييييا اب ب ييييييهايليييييي اوقييييييعاالوببيييييي االاييييييمبع اا2020عك ييييييوب اا22 سييييييبع هاب يييييينناا يييييي ا

سيييييي اوفييييييوذاحيييييي با زا  ا ييييييعاح يييييي اا2018 يييييي ااالو  ابييييييا اا  عيييييي  ايييييييا ا.واوبسييييييا اسعاسيييييي احييييييان ال يييييي اك م

قييييينب اابمليييييق اك لييييي االح عييييي  االوعابعييييي ابوحيييييواالللييييييزاوعييييييانااليييييبمقااو فييييياقاايييييمبع هاالييييي ا ويييييا ال اسعاسيييييع ا

اعضابوييييييعاالحيييييي باا  لعيييييي ا.سعا ييييياابالحفييييييا ايليييييي االسييييييل اا  ليييييي  وقييييييا االح عيييييي  ا يييييي ا  ابييييييهااالوييييييعضاتالااييييييام

 ييييي قايلييييي ا سيييييوعا تزاب يييييعفا ات يييييذااكييييياضاسيييييبباكييييي ا  يييييو اا  يييييذ  ازاكبيييييااكييييياضاسيييييببا سيييييا   الل و ييييي ا

ا." ااا و الا صع اوبمقاصناقا  اال ا  ع اوالكلع ابضا حالفا  االو وع اوبمقاال  اقاوح 
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 ال عصاال وس اعملضاسع   هايل ابنعو ا ع سوضاالساحلع ا ووباعوك اوعا

 يييييي االعييييييو االسيييييابعالل  ييييييو اال وسيييييي ايليييييي اعوك اوعيييييازا يييييي اسويييييي ا اقيييييوا ا وسييييييع ابحبوليييييي ا ييييييوااا/24 ييييي اوس

 يييي ابنعويييي ا يييييا كع العيييي االلقليييياءاا  بمييييياءاحسييييبابيييييااعكيييينهاال ييييعصاا وك اوييييي االييييذ ا حيييينياييييييضابمييييا اا ييييي ا

نعوييييي االواقمييييي ااييييي قااليييييبقن.ا عبيييييااعيلوييييي او ا  االييييين ا اال وسيييييع اسيييييع   اقوا  ييييياايلييييي ابنعوييييي ا ع سيييييوضاالب

 . ابمواابباا  ام  اال  و ا ا  ا ذهاالح بايب اا ع اا وباءاالبس ب  االساحلع ا ووباالبقن.

 .ال عصاال وس اعملضاسع   هايل ابنعو ا ع سوضاالساحلع ا ووباعوك اوعا 8:15

 ييييي ا يييييا كع ااا  بمييييياءاسوييييي اال-وفيييييذ العييييي االلقلييييياءاقيييييوا ا وسيييييع ابحبولييييي ا يييييوااصاا وك اوييييي اعضعيليييييضاال يييييع

 . رالءاتال  ا تا  الاو اكب حابنضاالبقنا نا ا عااقوا ها  وقاق االاعضاا قاالبقنزابركنا

 اعضاو عيييييي هاال وسييييي ا قنعبعيييييي الررررررألمر اي رم رررررر   ررررر  بامرررررد   ييييي ا  ابيييييهاالسييييييوو اييييييضاحالييييي ااال حييييييانزااي بييييي 

 ."بو عضاتنعك ا و تابا اتبم والاعكل ابضاع اوق اب  

ل يييييوبع ا وسيييييعاابسيييييببا  و ييييياا وك اوعيييييااوب الب  ييييياابوقييييي االب يييييا اا سييييي مناال بمعييييي االمابييييي اللبييييي االب حييييين ا

 .وسحباقوا  ااالمسك ع زا  ا  و ا  ن اسل اي  ا وسعاانبلوباسعاا  االبو ب االنولع 

عليييييي اايييييي صزابم ب يييييي ابييييييضاالوسيييييياءاا660لق ئييييييعضاسضاعكليييييي ابييييييضاقاليييييي ابفو ييييييع اا بيييييي االب حيييييين الاييييييروضاا

 .وا  فا زا  واابضاعوك اوعااسل انو اب او  ابل ابولونااو وباوعاابوذابنءاال  و

 .  احا اين ا  و اا ع اا  با االبس ب  زاو  وابوك ا حنعياالصفح 

 لب ا وسعااعل  ايبو اسفضاح بع اسل االبح اا سونابواءايل ا ا  كعاا بو اسض

قييييييا او عيييييي اال ا  عيييييي اال  كيييييي ابولييييييونا يييييياوعصاعو لييييييواسضا وسييييييعااعل يييييي ا لبيييييياالمبييييييو اع بييييييعاسييييييفضاح بعيييييي ا

البعيييييياهاال  كعيييييي اسليييييي االبحيييييي اا سييييييونابويييييياءايليييييي ا لييييييبا  كعييييييااوسضاذلييييييااالبيييييي ا اا  ييييييذاقبيييييي اعضا  ليييييي اعوبيييييي  ا

االب ييييييع ابسييييييبباال يييييي واال وسيييييي ا وك اوعييييييا.اول  كعييييييااي ييييييواحليييييي ااييييييبا اا  لسيييييي احيييييينونابايييييي  ك ابييييييع

عوك اوعيييييييااو وسيييييييعاا ييييييي االبحييييييي اا سيييييييوناو  ب  ييييييياايققيييييييا ا عبييييييي ابالبلييييييينعض.اوقالييييييي اعوبييييييي هاسو يييييييااع لبييييييي ا

ال ييييييي ا سيييييييب ال يييييييااب بععييييييينايبيييييييو اا1936ب يييييييعب االبوسيييييييفو اوالييييييين نوع اببب  ييييييي اا فاقعييييييي ابيييييييوو  والميييييييا ا

 .بمقاالسفضاال وسع 

 

https://www.france24.com/ar/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/20220302-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D9%81-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D9%80-%D8%AF%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%B2%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%8A-%D9%88%D9%82%D8%AA-%D9%85%D8%B6%D9%89
https://www.france24.com/ar/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/20220302-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D9%81-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D9%80-%D8%AF%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%B2%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%8A-%D9%88%D9%82%D8%AA-%D9%85%D8%B6%D9%89

