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الماليةةةةةياالةياتيةةةةةياامن ي ةةةةةاسااقمةةةةةلاالرةةةةةجااتااةةةةةمت وانةةةةةتاالةةةةة  ا اسا ل  ةةةةةاساال   ميةةةةةيا لةةةةةلا ❖

 (الف اساةي  اا(..)5.)صمُد  

 (المعل مي(..)  الياا5.)صال ا عياالةياتييااالمةانجاال د دييامنم قيا غي امايط اعلي ا ❖

(..)  الةةةةةيا6.)صئالل ةةةةةائاال ةاةةةةةةيةااةةةةةفاي  ةةةةةتاعةةةةةلال ةةةةةائاساألغيةةةةة امعلةةةةةةيألالم ياةةةةةيااق ةةةةة ا ❖

 (المعل مي

(..)  الةةةةةةيا6.)صم قيعةةةةةةاالع ةةةةةةدا لاةةةةةةياالت لمةةةةةةالا  ةةةةةةةا امعليةةةةةة اممعمةةةةةةدا188ةااةةةةةةفاا معةةةةةةةاا ❖

 (المعل مي

 

 

ئالةةةةياا ةتةةةةاا  (..)7.)صال ةةةةا متااال ةةةة ا االةةةة طةتاقةةةةاد اعلةةةةواةةمةةةةاةا لةةةة  امة ةةةةتااق مةةةةياال ا ةةةةةي ❖

 ( اقييعال

يال مةةةةةكا ❖ ياالعامةةةةة  ةةةةةةا كااال ةةةةةا متااةةةةةيم  دالل  يةةةةةاساالمم ةةةةةدياللم ةةةةةا  يانةةةةةتا عمةةةةةا اال معيةةةةة 

 ( اقييعلياا ةتائاالا  (..)7.)صالُممِ دي

يالة ي مةةةةةداال ❖ اد  االاةةةةة كانةةةةةتاالمةط ةةةةةي  يةةةةة االنا  يةةةةة  لةةةةةياا  (..)8.)صف ةاةةةةةي يااالعةةةةة ارايةةةةةفد  

 ( اقييعا ةتائاال

ال  ةةةةةاتتاي  ةةةةةتام عةةةةةدا يةةةةةا ياال نةةةةةداالمفا اةةةةةتاالةةةةةواال اةةةةةةيا م عةةةةةداااةةةةةماةاتا لاةةةةةاسا ❖

 (الف اساةي  (..)9ص.)الت لمال

الةةةةديم  اطتاي  ةةةةتامعل مةةةةاساألم مةةةةيا ةةةةداوألاعةةةةلام ةةةة ي اال   مةةةةيا امفةةةةاراغيةةةة اماةةةةت رامةةةةةجا ❖

 (الف اساةي  (..)10ص.)2005

 ( ف اةي  (..)11ص.)العام  ا طالتاةتايت ثالاات ا  ااق مياالايااييانتاالع ار ❖

قةةةةةةةةةةاة ةتااال ةةةةةةةةةةا متا ايمملةةةةةةةةةة ا ةةةةةةةةةة  يياالم ةةةةةةةةةةا  ياتال مةةةةةةةةةةياالع تيةةةةةةةةةةيا م قيةةةةةةةةةة ا ❖

 (المعل ميا(..)  الياا12ص.)ق ا ام ا

 

https://www.ina.iq/165882--.html
https://www.ina.iq/165867--.html
https://www.ina.iq/165867--.html
https://www.ina.iq/165891--.html
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 (المعل مي.)  اليا(.13ص.)العملياساالم م  يام احااام امي يم االم   يااإل  اف ❖

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اقيي(علياا ةتائاالا  (..)14.)صد   اواللت مي ا95ناكات ةساي مف اةلوا  ث املا ❖

 (الف اساةي  (..)14ص.)ق  ضا  ائادا اا لا الفااساالم م ليات ااال انديلاي دد ❖

 

 

 

https://www.ina.iq/165850--95-.html
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 االنلةةةةةةةيلاعلةةةةةةةواال ةةةةةةة ا امةةةةةةة اةيةةةةةةة الااتلةةةةةةةدام ةةةةةةةك اتالةاةةةةةةةتيا ميةةةةةةة اقطةةةةةةة اي ةةةةةةة   اد  ❖

 (..)الة ا (15ص.)ةليةا

ااةةةةةةةةةم داتاقاعةةةةةةةةةدياعاةةةةةةةةة  ييا م ي يةةةةةةةةةيانةةةةةةةةةتااةةةةةةةةة  ياانةةةةةةةةةتا  ةةةةةةةةة كا ةةةةةةةةةا  نتا ❖

 (  يم  (..)16ص.)نا  

 

 

 

 

 

تليةةةةةةة لاي ممةةةةةة اتةةةةةة  ي  انا  يةةةةةةيا  ميةيةةةةةةاا  ج تي ةةةةةةالا يةةةةةةدع اةلةةةةةةواة اةةةةةةائااةةةةةة كاقةةةةةة  ا ❖

 (24(..)ن اةس17ص.) مامداك
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 يياالةياتيياامن ي اسااقملاالرجااتاامت وانتاال  ا اسا ل  اساال   مييا للامُد  المال

من ي ةةةةةةاسااقمةةةةةةلاالرةةةةةةجااتااةةةةةةمت وانةةةةةةتااتيةةةةةةةساالل ةةةةةةةياالماليةةةةةةياالةياتيةةةةةةي ا ثةيل الا/الفةةةةةة اساةيةةةةةة  

 ال  ا اس ا نمياالوااةدايم لاالام  تا مواتعدااةم ائاالاةياالماليي

لماليةةةةةياالةياتيةةةةةياالاألاةةةةةيط ياالةةةةة  ا اسات ةةةةة لا  ةةةةة ل ااعلةةةةةوا قةةةةةا ا مةةةةةا ا ةةةةة   اعاةةةةة االل ةةةةةةياا

المن ي ةةةةاساالماليةةةةياالنا ةةةةيات ةةةةاااةةةةملاقةةةةاة لادعةةةةكاالرةةةةجائاالطةةةةا  ايعممةةةةداعلةةةةواا  ائام ةةةةاا اةةةة عم اا

نةةةةتااةةةة فاالمتةةةةالااالمن  ةةةةيال ةةةةاا  اةةةةع اانةةةةتا اةةةةاتام اا مةةةةواا مةةةةا ا انةةةةياا  ةةةة ائاس اا ا م ةةةة   ا

عةةةةةوااة ةةةةاااةةةةمت وانةةةةتاالةةةة  ا يا يم ةةةةلاالام ةةةة تا مةةةةواتعةةةةداقيةةةةداالمةفيةةةةجانةةةةالا ةةةةجراالمتةةةةالاالةةةةكامةةةةد  اتم

 اةم ائاالاةياالماليي

  ادا ةةةة   اتةةةةال   ألاامةةةةاااجاا اةةةةةساالةةةة  ا يالةةةةكاممنةةةةجا  ةةةةجااا ةةةة ائاسانةةةةالمتلااللمن ةةةةصااةةةةيد  ا ي  ةةةة ا

  ."الوان يةياالد لي

 ال ا عياالةياتييااالمةانجاال د دييامنم قيا غي امايط اعلي اا

اةةةةيسال ةةةةةياال  اعةةةةياالةياتيةةةةياثةةةةاا امنيةةةةتاال تةةةة    االيةةةة كاا ثةةةةةيل ا لاالمةانةةةةجا  ةةةةدا االمعل مةةةةي/  الةةةةيا

ا  قةةةةا اال تةةةة   انةةةةتام اتلةةةةيا  ةةةة يي.ال د ديةةةةيامنم قةةةةيا غيةةةة اماةةةةيط اعلي ةةةةاامةةةةلاال   مةةةةياال اليةةةةي

امة ةةةة ا املةةةةيانةةةةتا قةةةةسا  ةةةة اةةةةةةداألمةةةةكاماةةةة ي ان  قةةةةاسا ثيةةةة يانةةةةتاالمةانةةةةجاال د ديةةةةيا  ةالةةةة ا  ةةةةاسا

دااعةةةةةلاال   مةةةةةياال اليةةةةةيا   ا ياال  اعةةةةةيا مة ةةةةةاامةانةةةةةجاةقلةةةةةيكا  داةةةةةمالأل اانةةةة ياماةةةةةيط اعلي ةةةةةااتعيةةةةةا

مف ةةةةداا ةةةةةداألي ةةةةفاعلةةةةواال   مةةةةياال اليةةةةيا   ا ياال  اعةةةةيامطتيةةةة اقةةةة ا اسا ةةةةا ميامةةةةلا  ةةةة االاةةةةيط يا

 تةةةةيلا ةةةةةداألا ام  ةةةةداايااةةةةييالةةةة  ا يا."علةةةةواالمةانةةةةجاال د ديةةةةياالمةةةةتاماةةةةا كانةةةةتادعةةةةكاالمةةةةةملاالم لةةةةت

المةانةةةجا اغ ق ةةةاامةةةلا  ةةة اادنةةةا االمةةة اداال  اعيةةةيا  ةةةجاامةةةاااةةةا كانةةةتاناةةةا يااال ا عةةةيانةةةتا  قةةةاسانةةةمح

قيمةةةةياا ةمةةةةاةاالم لةةةةتأل اماةةةةيفاا ةةةةةداأل  ةةةةلسا ةالةةةة االعديةةةةداال ةةةة ا ياةلةةةةوال ةةةةةياال  اعةةةةيا ةةةة  االمةانةةةةجا

  اةةةةات ا ةةةةةداألي ةةةةفانةةةة ضا اةةةة كا م  يةةةةياعلةةةةواالمةةةةةملاالنةةةةا  تال ةةةةتاياةةةةمفيدا." الن  قةةةةاساني ةةةةا

وا المةةةةا  اطةيلامةةةةلاالمةةةة اداالمةةةةتامةةةةدن ا نةةةة ام قيمةةةةاسامعيةةةةةيا امةةةةفج االمةمةةةة ةاالم لةةةةتاالعةةةة ارااقم ةةةةاديا

   ةةةةتاالةااةةةةفاعةةةةلام ةةةةالتاالفةةةةمحام مةةةةدا ةةةة يكانةةةةتام ةةةة يحا." مةةةة ا لا اةةةةعا االمةم ةةةةاسانةةةةتااقاةةةة ار

مةفةةةجااغيةةة ا اةةةمتانةةةتااقلةةةيكا  داةةةمال امطالتةةةااال   مةةةياتمةفيةةةجا ةةةجراا21عةةةلاأل  ةةة دا  ثةةة امةةةلاا اةةةات ا

ا."دن  االتااا اةلواالتلداإل  ائاساللايط ياعلواا

ا

ا

ا
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ا

 ةاافاي  تاعلال ائاساألغي امعلةيألالم يايااق  ائالل ائاال ةاةيا

  ةةةتاالةااةةةفاعةةةلاااةةةم تاد لةةةياال ةةةاة لام مةةةداال يةةةاد ا اا  ةةةدا اعةةةلا  ةةة دال ةةةائاسااالمعل مةةةيا/  الةةةيا

ياالم م ةةةةفا طةةةة اتام  تةةةةيامةةةةلاا طةةةةا ا  نةةةة يامةةةةلاالميةةةةا اال ةةةةد  الرةةةة ضام ياةةةةيااق ةةةة ائالل ةةةةائاال ةاةةةةةا

تةةةةيلاالاةةةةيدام مةةةةدياال ةةةةد ا الل ةةةةةياالفةيةةةةياالمةتث ةةةةياعةةةةلاا  ممةةةةا االثةةةةاةتالل ةةةة ياالايااةةةةييا انيمةةةةاا  ةةةةا ا

  .الةةةةةةةةةةةةةةةةةةواالااةع ةةةةةةةةةةةةةةةةةةادا لاةةةةةةةةةةةةةةةةةةياالت لمةةةةةةةةةةةةةةةةةةالااةةةةةةةةةةةةةةةةةةي دداق يتةةةةةةةةةةةةةةةةةةاا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةدا

 قةةةةا اال يةةةةاد انةةةةتام ةةةة يح االاألا  ا ةةةةااايااةةةةياا ةةةة يا مةةةةا ا اي ةةةة  ام ةةةة درا ن ةةةةياساايااةةةةييام  تةةةةيا

الميةةةا الرةةة ضام ياةةةيااق ةةة ائالل ةةةائاال ةاةةةةياالم م ةةةفاتةةةيلاالاةةةيداال ةةةد امةةةلاا طةةةا ا  نةةة يام  تةةةيامةةةلا

 الل ةةةةةياالفةيةةةةياالمةتث ةةةةياعةةةةلاا  ممةةةةا االثةةةةاةتالل ةةةة ياالايااةةةةييا المممثلةةةةياتةةةة ايسام لةةةةساالةةةةة افام مةةةةدا

ال لت اةةةةةتا  اةةةةةيساةقلةةةةةيكا  داةةةةةمالاةي ي نةةةةةالاالتةةةةةا  اةتا  اةةةةةيسام ةةةةةالتاالفةةةةةمحا ةةةةةاد االعةةةةةام  األا ا

  . "  ةةةةةةةةةةةةةائانةةةةةةةةةةةةة  امةةةةةةةةةةةةةدياق ةةةةةةةةةةةةةي يا ةةةةةةةةةةةةةدام   ةةةةةةةةةةةةةااالاألايةةةةةةةةةةةةةمكاالل

  اةةةةةاتاالاألااةع ةةةةةادا لاةةةةةياالت لمةةةةةالااةةةةةم دداق يتةةةةةاا ةةةةةداا الاال لاةةةةةياالم تلةةةةةيااةةةةة تالةةةةةلامن ةةةةةصا

 ." نميةةةةا ا اةةةةيساال م   يةةةةيا اةمةةةةاااةةةةيمكامةاق ةةةةياالن نةةةةاساالايااةةةةييالل  ةةةة  االةةةةوامطةةةةات اتةةةةال في

ل  داةةةةماةتا ا م ةةةةاداالةةةة طةتا   ةةةةا اال يةةةةاد االةةةةواأل  ةةةة داة ةةةةا اساةي اتيةةةةيا مفةةةةاراال ةةةة فاالةةةةديم  اطتاا

  . " لمة ةةةةةةةةةةفا اةةةةةةةةةةيساال م   يةةةةةةةةةةياال  داةةةةةةةةةةماةتاعلةةةةةةةةةةوا ن ةةةةةةةةةةييا ا ةةةةةةةةةةديا

  ةةةةالام ةةةةالتاالفةةةةمحادعةةةةا اامةةةةسااق  االاةةةةتس اعةةةةلا ةةةة ا اايااةةةةتا ديةةةةداي مةةةة اقةةةة يااةةةةةييا   ديةةةةيا

  ةةةيعيياللةةةةج افاة ةةة ام ةةةة ي اال   مةةةياال ديةةةةدي انيمةةةةاادعةةةااال ةةةة ياالايااةةةيياةلةةةةواماةةة ي انطةةةة ام كال ةةةة ا

ا .ا ةياق مياال 

 م قيعاالع دا لاياالت لمالا  ةا امعلي اممعمدا188ةاافاا معةااا

اةم ةةةداالةااةةةفاعةةةلام ةةةالتاالفةةةمحاعلةةةتام  ةةةتاال مةةةالت اعةةةدكاعةةة ديام لةةةساالةةةة افاللعمةةة ااالمعل مةةةي/  الةةةيا

مةةةة يا نةةةة يا ع ةةةةدا لاةةةةامدامةةةةلا ديةةةةد ا نمةةةةااالةةةةواالا اةةةةيساالت لمةةةةالامعمةةةةدامعليةةةة اال لاةةةةاسا اةةةةتافا

  .ايااةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةييا نةيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي

ا اال مةةةةالتا االاألال ثيةةةة امةةةةلا عاةةةةائام لةةةةساالةةةةة افاطةةةةالت ااتع ةةةةدا لاةةةةياللت لمةةةةالا يةةةة ا  ةةةة اعةةةةددا قةةةةا

  ."م قيعةةةةةةةةةةةةاا188الم اقيةةةةةةةةةةةة االمةةةةةةةةةةةةتامةةةةةةةةةةةةكا مع ةةةةةةةةةةةةاامةةةةةةةةةةةةلاا ةةةةةةةةةةةة اع ةةةةةةةةةةةةداال لاةةةةةةةةةةةةيا

  اةةةةاتاالاألالةةةةة افاطةةةةالت ااتع ةةةةدا لاةةةةياالت لمةةةةالامةةةةلاا ةةةة امةاق ةةةةياتعةةةةضاال ةةةة اةيلاالممةةةة ن يانةةةة  ا

اق اةةةةا االمةةةةتامةةةة سات ةةةةااالةةةةت دا العمليةةةةياالايااةةةةييانةةةة  ااالفمةةةة ياالمااةةةةيي ا مةةةةا يا نةةةة يالمةاق ةةةةي

  ."الفمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ياالمة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ميا ا  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدا االمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتا ان م ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا

 تةةةةيلاال مةةةةالت االاأل ةةةةةا امعليةةةة اممعمةةةةدامةةةةلاقتةةةة ا اةةةةيسام لةةةةساالةةةةة افام مةةةةداال لت اةةةةتانةةةةتانمةةةة يا

يةةةةياا  ةةةةدا ا المةةةة م اساالمةةةةتا ةةةة دم ااالعمليةةةةياالايااةةةةيي ا يةةةة اعةةةةادا معةةةةج اتةةةة لاال اةةةة االفةةةةةتالتةا

م لةةةةساالةةةةة افا ماةةةةمحاتع ةةةةداال لاةةةةي انةةةةتا قةةةةساطالتةةةةسانيةةةةدال ةةةةةياالة ا ةةةةياالةياتيةةةةياتع ةةةةدا لاةةةةيا

ا."للم لس

ا

ا
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 ال ا متااال  ا اال طةتاقاد اعلواةةماةا ل  امة تااق مياال ا ةيا

 ةةةةةطفواال ةةةةةا مت االيةةةةة كاا ثةةةةةةيل ا لاال ةةةةة ا ا  ةةةةةدا اةةةةةيسام لةةةةةساالةةةةة   ائام اقيةةةةةي/اعلةةةةةياا ةتةةةةةائاالا  

 .الةةةةةةةةةةةةةةة طةتاقةةةةةةةةةةةةةةةاد اعلةةةةةةةةةةةةةةةواةةمةةةةةةةةةةةةةةةاةا لةةةةةةةةةةةةةةة  امة ةةةةةةةةةةةةةةةتااق مةةةةةةةةةةةةةةةياال ا ةةةةةةةةةةةةةةةةي

 قةةةةا اال ةةةةا متانةةةةتاتيةةةةالامل مةةةةدا  الةةةةيااقةتةةةةائاالع اقيةةةةيا) ا (ااألةرةةةةاد اا لاةلةةةةوامديةةةةةياةي يةةةة   انةةةةتا

كاالعةةةة ار.اعملةةةةةااال  يةةةةاساالمم ةةةةديااقم ي يةةةةيياللم ةةةةا  يانةةةةتاا ممةةةةا اال معيةةةةياالعامةةةةيال مةةةةكاالمم ةةةةدياتااةةةةا

نةةةة  االعةةةةاميلاالمااةةةةييل اعلةةةةواةقامةةةةيا ناةةةة االع قةةةةاسامةةةة ا ي اةةةةةةاا مةةةة االم ممةةةة االةةةةد لت ا  نعةةةةةاامةةةةلا

ماةةةةم يا اةةةة  االعةةةة ارانةةةةتاالم انةةةة االد ليةةةةي ا ع  ةةةةةااالمعةةةةا لا ال ةةةة ا يامةةةة اال ميةةةة اتمةةةةاايةةةةةع سا

واعلةةةةةوام ةةةةةالحا ةةةةةةعتةاات ةةةةة االماةةةةةم ياس دسا."ةي اتةةةةةا  لاالعةةةةةة ارا  اةةةةةات ا لاألم  تةةةةةةيا   ممةةةةةةاا  ةةةةة 

وانةةةةةتامثتيةةةةةساا اةةةةةم  ا اتالمةط ةةةةةي ا  لاي ةةةةة لااةةةةةا يالم  يةةةةةفا   ةةةةةاسا تااةةةةةمطاعمدا لايةةةةةفد اد  اوام مةةةةةا

 مةةةةات ااأل ةةةةةا ا اتةةةةدامةةةةلا."الة ةةةة اتةةةةيلاال ميةةةة  ا  ةةةةجاامةةةةة لاي ةةةةفا لاي نةةةةجامةةةةداراعلةةةةوا ةةةة االماةةةةم ياس

  ةةةةجاايمطلةةةةفاااإل ةةةةا ياةلةةةةوا لااق مةةةةياالايااةةةةيياال اليةةةةيا ةةةةعتي ال ةةةةلا تةةةة افاال ةةةة امةةةةاا الةةةةسامفم  ةةةةي 

واياةةةة ام ةةةةل ياالعةةةة ارا  ةةةةعتدانةةةة راال ميةةةة أل اداعيةةةةااال ةةةة ياال طةيةةةةيا الايااةةةةييا  ةةةة ا اوا اداةةةةاوا  ةةةة ي ا

تاتال ةةةةةد ئا ال ةةةةت  ا ال  ةةةةة لاةلةةةةةوالرةةةةياال ةةةةة ا ا الع ةةةةة  ا الماةةةةلحاتةةةةة  اديا ةةةةةلتي ا    ا ةلةةةةواألالم لةةةةة 

لم  ينيةةةي اعتةةة ا  ا ةةةةاا طةيةةةياعاليةةةييالةعتةةة اتتلةةةدةاامةةةلا ةةةجراالم  لةةةياةلةةةواتةةة ااقمةةةالانةةةتا ةةةجراالل  ةةةياا

ا."ال طةتاال اد اعلواةةماةا ل  امة تا جرااق مياال ا ةي

يال مكاالُممِ دي  ةا كااال ا متاايم  دالل  ياساالمم دياللم ا  يانتا عما اال معي ياالعام 

م لةةةةساالةةةة   ائا اةةةةلاةةةةةا ك االيةةةة كاا ثةةةةةيل االا اةةةةيساا علةةةةلاالمم ةةةةد اتااةةةةك اقيةةةةي/اعلةةةةياا ةتةةةةائاالا  

يال مةةةةكا ياالعامةةةة  الةةةة   ائام ةةةةطفواال ةةةةا متااةةةةيم  دالل  يةةةةاساالمم ةةةةدياللم ةةةةا  يانةةةةتا عمةةةةا اال معيةةةة 

دي انيمةةةةااا ةةةةا االةةةةواالام لةةةةساالةةةة   ائاقةةةة  اةي ةةةةاتاالعمةةةة ات ةةةة ا اسااةةةةات ياممعلةةةة اتالم ةةةة  عاسا الُمم ةةةةِ

تانةةةةتاترةةةةدادا ع ةةةةفا لاةةةةيام لةةةةساالةةةة   ائا  اةةةة رام ااةةةة االممل اةةةةي. قا اةةةةةا كانةةةة  امةةةةفمم ا ةةةة ف

  الةةةةيااقةتةةةةائاالع اقيةةةةيا) ا ( اةلاأل اةةةةيساالةةةة   ائام ةةةةطفواال ةةةةا متااةةةةيم  داةلةةةةواال  يةةةةاساالمم ةةةةديا

ديانةةةةتاد  م ةةةةااالةةةةة يال مةةةةكاالُمم ةةةةِ ياالعامةةةة  أل امتيةةةةةااالاألال ةةةةا متااةةةةيلم تا77للم ةةةةا  يانةةةةتا عمةةةةا اال معيةةةة 

يا ن ةةةةياسا نيعةةةةياالماةةةةم يانةةةةتاةي ياالعامةةةة   ي   أل. ااةةةةاتاالاألم ةةةةا  ياال ةةةةا متانةةةةتا عمةةةةا اال معيةةةة 

ديامعةةةة  امةةةةلام اةةةةةياالعةةةة اراد ليةةةةاوأل ام ةةةةي ااالةةةةواالاألال   مةةةةياة  ةةةةسانةةةةتاملةةةةتاالع قةةةةاسا ل مةةةةكاالُمم ةةةةِ

وا النا  يةةةةيا مم ةةةةةسامةةةةلامف يةةةة ااق مةةةةاسأل. ج  االاأل يةةةةا ياال ةةةةا متاةلةةةةواال  يةةةةاساالمم ةةةةديامعةةةةد امم ي ةةةةا

ال  ةةةةة متأل ا نمةةةةةااالةةةةةواالاألم لةةةةةساالةةةةة   ائاقةةةةة  اةي ةةةةةاتاالعمةةةةة ات ةةةةة ا اسااةةةةةات يالل  ةةةةةداالدتل مااةةةةةتا

ممعلةةةةة اتالم ةةةةة  عاساالممل اةةةةةيأل. مات االاألةي ةةةةةاتاالعمةةةةة ات ةةةةة ا اسااةةةةةات يالم لةةةةةساالةةةةة   ائاتاةةةةةتفا

امناج ةةةةاانةةةةتا ةةةة  تاااةةةةمثةااييأل ا نمةةةةااالةةةةواالاألم لةةةةساالةةةة   ائا ةةةة ساعلةةةةوامم يةةةة ا امعةةةةياال ةةةةط يا

االمعليكأل.ااتث ثيامليا اساديةا الدعك

 

https://www.ina.iq/165882--.html
https://www.ina.iq/165867--.html
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ا

ا

اد  االا كانتاالمةط يا    ي االنا  ي يالة ي مداالف ةاي يااالع ارايفد  

  ةةةدا  يةةة االنا  يةةةيانةةةفادا اةةةيل انةةة  ال ااةةةداة ي مةةةداالف ةاةةةييا ةةةام يلا  ل ةةةةاا اقيةةةي/اعلةةةياا ةتةةةائاالا  

ا  .د  االاةةةةةةةةةةةةةةةة كانةةةةةةةةةةةةةةةةتاالمةط ةةةةةةةةةةةةةةةةينةةةةةةةةةةةةةةةةتاةي يةةةةةةةةةةةةةةةة    ا لاالعةةةةةةةةةةةةةةةة ارايةةةةةةةةةةةةةةةةفد  

يانةةةةفادا اةةةةيل ا  ج ةةةة اتيةةةةالالةةةة  ا ياالنا  يةةةةيامل مةةةةدا  الةةةةياا ةتةةةةائاالع اقيةةةةيا) ا ( االاأل  يةةةة االنا  يةةةة 

يال مةةةةكاالُمم ةةةةديانةةةةتاد  م ةةةةااالةةةةةا ياالعامةةةة  الُمةع ةةةةديانةةةةتاةي يةةةة    اا77الم ةةةةواعلةةةةوا ةةةةامعا عمةةةةا اال معيةةةة 

ياالف ةاةةةةي يا ةةةةام يلا  ل ةةةةةا ا ت يانةةةةتاُمنملةةةةتامةةةة ا  يةةةة ياالنا  يةةةة   ةةةة اال اةتةةةةالاا  م ةةةةائاتالع قةةةةاساالثةاايةةةة 

تُ امع يةةةة االم ةةةةا  ا المةاةةةةي اتةةةةيلاترةةةةدادا تةةةةا يس ا  عةةةة فاالةةةة  ي اعةةةةلا ةةةة  راةلةةةةوا الم ةةةةا س ا اةةةةُ

 ".الُ ُ  مةةةةةةةةةةةةياالف ةاةةةةةةةةةةةةي يالم اقف ةةةةةةةةةةةةااالداعمةةةةةةةةةةةةياللعةةةةةةةةةةةة ارانةةةةةةةةةةةةتاُمنملةةةةةةةةةةةةتاالم ةةةةةةةةةةةةا س

لعةةةة ارا مةةةةااي ةةةة درامةةةةلا ةةةة ا الل ةةةة يا ااةةةةات االاألالةةةة  ي ا طلةةةة اة ي مةةةةداالف ةاةةةةي ياعلةةةةواال اةةةة انةةةةتاا

الايااةةةةي يامةةةةلا  ةةةة اال  ةةةة  اةلةةةةوا لةةةة  اُم ةةةةم ال يالع ةةةةدا لاةةةةيالم لةةةةساالةةةةة افانةةةة  ااقيةةةةاكاالُم تلةةةةي ا

ياالمةةةةةتام  ةةةةةوا يا الد ليةةةةة  ت ةةةةةدتام ةةةةة ي اال   مةةةةةي ا مةةةةةاات ةةةةة االةةةةة  ي الاعةةةةةددامةةةةةلاال اةةةةةاياااإلقليميةةةةة 

ديلاعلةةةةةوااةةةةة   ياالعمةةةةة امةةةةةلا  ةةةةة انفةةةةةض المةةةةة م ا م  يةةةةة االم داةةةةةيانةةةةةتااتا  ممةةةةةاكاالُم ةةةةةم ال  اُمف ةةةةة 

اطةةةةةةةةةةةةةةةةة ت فاالم ةةةةةةةةةةةةةةةةةعيداالةةةةةةةةةةةةةةةةةج الةةةةةةةةةةةةةةةةةلاينةةةةةةةةةةةةةةةةةدكا     ."المةط ةةةةةةةةةةةةةةةةةي ا م ةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

يااإلاةةةةة مي يا ياتةةةةةيلاالاةةةةةع دي يا الُ مُ   يةةةةة   مطةةةةة راالةةةةة  ي ال ات اةةةةةفاالتيةةةةةال اةلةةةةةواالع قةةةةةاساالثةاايةةةةة 

داال اةتةةةةالاعلةةةةوااةةةة   ياةاةةةةمم ا االُمتا ثةةةةاساالمةةةةتاتةةةةا ي ا م اةةةةة اانةةةةتام ةةةةا سامعيةةةةةي ا   ةةةة  د سااإلي اةيةةةة 

نةةةةتاترةةةةداد ا الةةةةدن اتةةةةال ل  االمةةةةتامةةةةلا ةةةة ة اام  يةةةة ااقمةةةةل ا ا اةةةةم  ا  ا دنةةةة اماةةةةي ياالمعةةةةا لاتمةةةةاا

اد  االاةةةةةةة كانةةةةةةةتاالمةط ةةةةةةةي االعةةةةةةة ارايةةةةةةةفد   داوا ل  ي اُمف ةةةةةةة    .يُ  ةةةةةةة اطم  ةةةةةةةاساالاةةةةةةة ك ا المةميةةةةةةة 

يا م ثي  ةةةةااعلةةةةوااقمةةةةلاا- مةةةةات االتيةةةةالاا مةةةةااةةةةةاقعاالةةةة  ي الاال ةةةة فاال  اةةةةي ي االعةةةةالمت  ااق   اةيةةةة  لرةةةةجاات 

ي االمةةةتاماةةةعواةلةةةواةي ةةةاتاال ةةة فاتةةةيلا يلاةلةةةواُمتةةةاد ياالعةةة ارانةةةتام ةةة ي ام م عةةةيااإلم ةةةا االع تيةةة  ُم ةةةي ال

 .ال ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاةتيل

ديوادعةةةةكا ياالف ةاةةةةي يا ةةةة صا   مم ةةةةااعلةةةةواااةةةةم  ا االعةةةة ار اُمف ةةةة  دسا  يةةةة ياالنا  يةةةة  مةةةةلا اةت ةةةةاا  ةةةة 

االةةةج ا طل مةةةداال   ياقةةةةداال ةةة ااقمثةةة الم ةةة ي ا   مةةةيا ديةةةدي ان ةاةةةااال امةةة الل ةةة ا االةةة طةت   مةةةياالع اقيةةة 

فمم اترةةةداداللمعةةةا لا ال ةةة ا يانةةةتا اةيماة يةةة امةةةا   لاعلةةةواع ةةةدامةةةُ ُم ةةةي يواةلةةةوا ةةة صاالةةة ايساالف ةاةةةت 

ال  .ةانمداالثاةي ياالُم م اع درانتاعم 
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 الت لمالااال  اتتاي  تام عدا يا ياال نداالمفا اتاالواال اةيا م عداااماةاتا لااس

  ةةةةتاعاةةةة انةةةةتاااةةةةم تاد لةةةةياال ةةةةاة ل ا ااةةةة اال  ةةةةاتت اعةةةةلام عةةةةدا يةةةةا ياال نةةةةداا/الفةةةة اساةيةةةة  

 .المفا اتاالث ثتاالواال ةاةيا ااماةاتا لااسام لساالة اف

 قةةةةةا اال  ةةةةةاتتيالت ةةةةةةاملا عالماةةةةةط يلاتثمةةةةةداقةةةةةةاياالفةةةةة اساالفاةةةةةايياالليلةةةةةي ااةةةةةةدااأل اةةةةةفاالمعل مةةةةةاسا

تالل ةةةةائا عةةةةيكاالميةةةةا اال ةةةةد  االاةةةةيداال ةةةةد االةةةةواال ةاةةةةةيااةةةةيةطل اغةةةةداواا االدقي ةةةةياالاال نةةةةداالمفا اةةةةا

ا  تعةةةةائيا لاال قةةةةسالةةةةكايعةةةةدا انيةةةةاا ال ميةةةة اياةةةةات االةةةة ملالع ةةةةدا لاةةةةياالت لمةةةةالاقتةةةة اا   امةةةةلام ةةةة يلا

    ."ا   االم تةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

عاساني ةةةةاا ااةةةةاتااةةةةةداألمم قةةةة ا ةةةةدااامةةةةاكاال الةةةةياالطتيعيةةةةياالمةةةةتامف ةةةةداالاالفمةةةة ياالمااةةةةييا ثةةةة ساا  ةةةةا 

 ةةةة  امرييةةةة ام  ةةةةحاا طةةةةا ال اااةةةةياالةةةة   ائام مةةةةدا ةةةةيا االاةةةة داةتا اليةةةة كات اةةةة  اقةةةةادياا طةةةةةا ا

 ." الاةةةةةة داةتا ةةةةةةد اتيةةةةةةالاالمماةةةةةة اتةةةةةةدا  ةةةةةةةدا ةةةةةة اال ملةةةةةةياا  ثةةةةةة اعةةةةةةدداوا المعةةةةةةةتاتالم  ةةةةةةيح

 مةةةات اال  ةةةاتتاأل تمةةةاا ةةةددام عةةةدالةةةج افاالل ةةةةياالم ةةة ليامةةةلاا طةةةا ا الةةةديم  اطتا الاةةةيادياقةةةدامفاةةةتا

لةمةةةةاالامةةةة اال ةةةة ا اساالةةةةوامرييةةةة االم اقةةةةتيال ةةةةلاتيةةةةالاا طةةةةا اا ةةةةداالمماةةةة اتالاةةةة داةتا الميةةةةا اال ةةةةد  اا

وا  ."لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةكاي ناةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدامطل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا

 تةةةةيلاأل ميةةةة اال ةةةة ا اسامةةةةلاقتةةةة اال ةةةةاديا ميعةةةةااماةةةةمم يا ال ةةةةدي اعةةةةلاالل ةةةةةياالث ثيةةةةياالفةيةةةةياتالما يةةةةدا

لم ةةةا ا اةةةم تا ااطةةة اتاايااةةةييااة ةةةاا اةةةيسات تةةة  امةةةلاقتةةة االاةةةيداال ةةةد ا ة ةةة اا ةةةجااالم قةةةتاتفةةةمحاا

 ." مةةةةلااةةةةمة اا ةةةةاد االعةةةةام  امعةةةةداة طةةةةيااةعطانةةةةيا يةةةةدياة ةةةة اال ةةةة ا دليةةةة اعلةةةةوام  يتةةةةداتةةةةال  ا 

 ا دتاال  ةةةةاتتاتةةةةال   األمةةةةلاالمم ةةةةلاالايةةةةمكاال ةةةةدي اعةةةةلاا تةةةة ااةةةةة اسال   مةةةةياقادمةةةةيااجاامةةةةامكاا مفةةةةارا

الةةة   ائا ال ةةة ا ةةة انةةةتاال ةةة ا ااتةةةيلاا طةةة اتاالايااةةةيي ا ا طةةةا ايةةة نضاالماةةة يياعلةةةوام  ةةةحا اااةةةي

 المفةةةةا ض ا ا لاثمةةةةيامفةةةةا كا تيةةةة ا ةةةةدااتةةةةيلا ةةةة اا طةةةة اتاالايااةةةةييا قةاعةةةةيا تمةةةةاا مةةةةواالميةةةةا ا غةةةةكا

  ."اةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتاتييام قفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدامريةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 ا مةةةةة األ ايم ةةةةةلال   مةةةةةيام ةةةةة يتاا عمةةةةةا االاملتةةةةةتا غتةةةةةاساال ةةةةةعفا ال ةةةةةا متايت ةةةةة ا ا ةةةةةدااعةةةةةلا

نةةةتاا طةةةا ايفيةةةدات ةةةائاال ةةةا متا  يةةةد االعتةةةاد ايطمةةةحاام ديةةةدا  يةةةياثاةيةةةيا ت ةةة االطةةة ر ا  اي  ةةةداا ةةةد

 ."الاي ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة لام  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةحاماةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ييا ا طةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ا نةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةضاالماةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة يي

%امةةةةةلا ةةةةة االن نةةةةةاسا90 نةةةةةمكاال  ةةةةةاتتاأل ميةةةةة اا طةةةةة اتامم  ةةةةةياة ةةةةة االم داةةةةةيا ممف ةةةةةيلاعلةةةةةوا

ا%ان ةةةةطاتمةةةةاانةةةةي كاالميةةةةا يال ةةةةلا ايةةةةمكاا عةةةة لاعة ةةةةاال اااةةةةيياالم  لةةةةيا اةةةةيمك10 ا  ةةةة الياساالممت يةةةةيا

ا عةةةة لاعة ةةةةاات ةةةة  ا اةةةةمتاتعةةةةدااةم ةةةةائاالل ةةةةائانةةةةتاال ةاةةةةةيا اعةةةة لاا مفةةةةار ا  ةةةةةا اااةةةةمعدادا ة ةةةةائا

   ."ا ةادادا   اا  ميا م ا  يام  يلاام  لام  دا قفيااامج ا يي

ا

ا

ا

ا

ا
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الديم  اطتاي  تامعل ماساألم ميا داوألاعلام  ي اال   ميا امفاراغي امات رامةجاا 

2005 

عاةةةة اال نةةةةداالمفةةةةا ضالل ةةةة فاالةةةةديم  اطتاال  داةةةةماةت اتة ةةةةيلا ي ةةةةاةت ا لااق ةةةة ائا  ةةةةداا/الفةةةة اساةيةةةة  

 ا م ةةةةاداالةةةة طةتاال   داةةةةماةتاأل يةةةةديا ةةةةداوأل ا  ةةةةةا اةم اةيةةةةياللم  ةةةة اةلةةةةواااتةةةةيلاال ةةةة فاالةةةةديم  اطت

 قةةةةا ا ي ةةةةاةت انةةةةتام ةةةة يحا ةةةة فت اةلاأل اةةةةيساا م ةةةةادا.امفةةةةارات ةةةة لام  ةةةةحا ا ةةةةدال اااةةةةياال م   يةةةةي

ماةت اتانةةةة اطالتةةةةاةت اقةةةةا ال ةةةةكاةةةةةةةاا اةةةةةمف اعلةةةةوام  ةةةةحا ا ةةةةد ا اة ةةةةا  انةةةةتا لاةةةةياالةةةة طةتاال  داةةةةا

  ."{الت لمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالاتم  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةحا ا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد

 ت ةةة لاالماةةةة دياالمةةةةتام  ةةةةلساالي ةةةةاا طةةةة اتاايااةةةةييا ةةة  اال   مةةةةياالم تلةةةةي ا  ةةةةا اةلةةةةوا ة ةةةةاا اممعلةةةة ا

و ا الط ي ةةةةياالمةةةةتااةةةةممم لات ةةةةاا مةةةةلا ةةةة االم ةةةةا  اتم ةةةة ي اال   مةةةةياال ديةةةةديان ةةةةط اةةمةةةةااتم ام ةةةةاااياةةةةا

  .المةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتام ا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةداالعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ار

   ةةةةتاالماةةةة دياتةةةةةاألال يةةةةديا ةةةةداوألا يةةةة اممةةةةةا  اال ةةةةاةتيلاالمةفيةةةةج ا الم ةةةة يعت ا قةةةةدايةةةةمكام قيع ةةةةاا

  .اقاةةةةةةةةةةةةةةت  االم تةةةةةةةةةةةةةة  انةةةةةةةةةةةةةةتا ةةةةةةةةةةةةةةا ا ان ةةةةةةةةةةةةةةساعلي ةةةةةةةةةةةةةةاا ميةةةةةةةةةةةةةة ااقطةةةةةةةةةةةةةة ات

  ةةةةة  ا  ةةةةةكاالمطالةةةةةفاال  ديةةةةةي الفةةةةةسا ي ةةةةةاةتاد لاالةةةةةدن  انةةةةةتاالمفا ةةةةةي  اةلةةةةةوا ة ةةةةةاياملةةةةةتاالةةةةةةفط ا

واةلةةةةةوا لا اةةةةةيساال ةةةةة فاماةةةةةع داالم  ا ةةةةةةي االمةةةةةةاط اال  داةةةةةماةييانةةةةةا ةاةدا ياةقلةةةةةيكا  داةةةةةمال امة   ةةةةةا

  .تةةةةا  اةتا ةةةةالاقةةةةدا  ةةةةداعلةةةةواال غتةةةةيانةةةةتاالم ةةةةا  ي ا دعةةةةكامطالةةةةفاالمةةةةةاط ااقنةةةة يانةةةةتاالعةةةة ار

   ةةةةةتا لا ةةةةةةا اامفاقةةةةةاو اقلااقمةةةةة ا ةةةةةجراالمةةةةة يامنملةةةةةتاعةةةةةلاالمةةةةة اساالاةةةةةات ي اقةةةةةاا اةلاألالةةةةة ايسا

قةةةةة  ا  اة ةةةةةا  انةةةةةتا  ا   مةةةةةياد لا  ةةةةة داامفةةةةةارام مةةةةة ف ايماةةةةةملااةةةةةت ا ةةةةة االم ةةةةةا  ااتةةةةةا  اةت

  ."ال ا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي ا ةدا ياال  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةكانةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتاالعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ار

 تةةةةيلاعاةةةة اال نةةةةداالمفةةةةا ضالل ةةةة فاالةةةةديم  اطتاال  داةةةةماةت ا لاالماةةةة دياالمةةةةتامةةةةكاالم  ةةةة االي ةةةةا ا

م ةةةةدداواةلةةةةوا ة ةةةةااالمةةةة يااممةةةةةا  ا ةةةةجراالم ةةةةا  ا ط ي ةةةةيا ل ةةةةااتالمف ةةةةي  ا  ةةةة ااقطةةةة اتام ان ةةةةياعلي ةةةةا 

 ايةةةمكاني ةةةااألالم  ةةة اةلةةةواامفةةةارات ةةةجااال ةةة   اتةةةيلااقطةةة اتاالمةةةتام يةةةدام ةةة ي ا2005اق لةةةوامةةةةجاعةةةاكا

   ."ال   مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي

 نةةةةتا دراعلةةةةوااةةةةفا ات ةةةة لاةم اةيةةةةيام ةةةة ي اال   مةةةةي انةةةةتا قةةةةساي ةةةة  اال ةةةةدي اعةةةةلام ةةةةدداالم ةةةةا  اسا

تعةةةدا يةةةا يااق تعةةةيل ا  ياتة ةةةيلا ي ةةةاةت ا ةةةةداأل اي  ةةةدانيةةةا امنةةة  ا يةةة الةةةكاي ةةة ام ةةة   االم ا ةةةةيانةةةتا

الت لمةةةةةالا مةةةةةواا ل ا  تةةةةةدامةةةةةلام ةةةةة ي ا   مةةةةةيألاإلق ا  ةةةةةا ام ةةةةةي اواةلةةةةةوا لاال ةةةةة فاالةةةةةديم  اطتا

   داةةةةماةتا م ةةةةالتاالاةةةةياديا تعةةةةضا طةةةة اتااإلطةةةةا االمةاةةةةي ت اعلةةةةوام ا ةةةة امةةةة االميةةةةا اال ةةةةد   اال

   اةةةةحاتة ةةةةيلا ي ةةةةاةت ا لاالماةةةة دي امماةةةةملاة ةةةة ائااةمناتةةةةاسامت ةةةة ي ا  ةةةةةا ا ."للم  ةةةة اةلةةةةوا ةةةة 

و ا  لاي انةةةةة اعلةةةةةوا ماةةةةةاعتا قةةةةةةا االميةةةةةا اال ةةةةةد  اتا ةاةةةةةماكاةلةةةةةواا مفةةةةةارات ةةةةة  امتا ةةةةة ا  ااةةةةةمةا

لمةةةةتاماةةةةمواألاةم اليةةةةيأل ا المةةةةتااةةةةمممدالمةةةةدياعةةةةاكاةلةةةةواعةةةةاكا ة ةةةةت ا مةةةةلاثةةةةكاةد ائااةمناتةةةةاساالم  لةةةةياا

 .مت ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ي

ت ةةةة لاا اةةةةا ا نةةةةداةلةةةةواال ةاةةةةةي ا  ةةةةا اةلةةةةوا لا ةةةةةا ا ةةةة ا اوامةةةة ا عةةةةيكاالميةةةةا اال ةةةةد   االاةةةةيدام مةةةةد ا

وا ل تةةةا  اةتاي ةةة اعلةةةواجلةةة ات ةةة  انةةةاص ال ةةةلااقمةةة  الةةةكام ةةة ا ةةةداا اةةةا ا نةةةدا مةةةوااال ةةةد  امتيةةةةا

ل ام ةةةةةي اواةلةةةةةوا لا اةةةةةيساةقلةةةةةيكا   داةةةةةمالاةي ي نةةةةةالاتةةةةةا  اةت ا  اةةةةةيسام ةةةةةالتاالاةةةةةياديانمةةةةةيساا 

النة ةةةة  ا  اةةةةيسام ةةةةالتاالفةةةةمحا ةةةةاد االعةةةةام   ا ع تةةةة ااعةةةةلاااةةةةمعداد كاللةةةةج افاةلةةةةواال ةاةةةةةي ال ةةةةة كا

وال مفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاراعليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدا   وا     .ي يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد لا اااةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا

 اقةةةةا اتة ةةةةيلا ي ةةةةاةت اةلا ةةةةةا ا ةةةة  طاوا  داواعلةةةةوااةةةةفا اعةةةةلاااةةةةمعداداالاةةةةيداال ةةةةد ا اةةةةم تا اال نةةةةد

لل ةةةةد  ال ةةةةةدا ايم ةةةةد اعة ةةةةاات ةةةة  امتا ةةةة  اةةمةةةةاا طةةةة اتاماتعةةةةياللميةةةةا اال ةةةةد  ام ةةةةي اةلةةةةوا  قةةةةيا
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ة طةةةةي ا ني ةةةةاا  ةةةةا ياةلةةةةواا12يفمةةةة ضا لاالاةةةةيداال ةةةةد ا ةةةةالاقةةةةداقةةةةدم ااةلةةةةوااإلطةةةةا االمةاةةةةي ت امماةةةةملا

واةلةةةةوا لا يةةةةا ياال نةةةةدااةةةة   ياالمع ةةةةداتةةةة   ائاا ةمناتةةةةاساالمت ةةةة ي ا م ةةةة ي اال    مةةةةيا  عاةةةةاا ا امة   ةةةةا

    .اةةةةةةةةةةةةةةةةةةةممكانةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا االة  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةة اةلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةواامفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةار

   ةةةةدا ي ةةةةاةتا  ةةةةدا لاال ةةةة فاالةةةةديم  اطتاال   داةةةةماةت اتةةةةج اماةةةةاعتا تيةةةة يامةةةةلا  ةةةة ا لاي ةةةةا  االميةةةةا ا

ال ةةةد  انةةةةتاال   مةةةةي ا  ا لاي تةةة ات ةةةةاانةةةةتا ةةةةا اعةةةدكام ةةةةا  مد امف ةةةةداوا ةةةع تيام  يةةةة اا اةةةةم  ا انةةةةتا

   . لاجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة العةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ار اد

  ةةةة  امةةةةااةجاا اةةةةةساال   مةةةةياالم تلةةةةي ا   مةةةةيام ةةةة يتا عمةةةةا  ا  ا   مةةةةيات امةةةة اال ةةةة  ياس اتةةةةي لا

عاةةةةة اال نةةةةةداالمفةةةةةا ضالل ةةةةة فاالةةةةةديم  اطتاال  داةةةةةماةت ا لاال   مةةةةةياالم تلةةةةةياي ةةةةةفا لاممممةةةةة ات امةةةةة ا

وا لاا ةمناتةةةةاساالمت ةةةة يام  ا ةةةةداع تمةةةةيل اال ةةةة  ياس ا  لام ةةةة  االم اةةةةي اسا ةمناتةةةةاسامت ةةةة ي اماةةةةيفا

اق لةةةةوااةم ةةةةائانمةةةة ياعمةةةة االمف اةةةةيياال اليةةةةيا يةةةة ا اتةةةةدالمف اةةةةييا ديةةةةديا لام ةةةةددام عةةةةداا ةمناتةةةةاس ا

  . الثاةيةةةةةةيامعةةةةةةدي اقةةةةةةاة لاا ةمناتةةةةةةاس ا قةةةةةةدام ةةةةةة لا ةةةةةةةا ام ائامنملفةةةةةةيالل ةةةةةة ياالايااةةةةةةييات ةةةةةة ةد

نةةةةتاغاةةةة لاعةةةةاكا نلةةةةصاةلةةةةوا لاال ةةةة فاالةةةةديم  اطتاال   داةةةةماةتايةةةة يا لام ةةةة  اا ةمناتةةةةاساالمت ةةةة يا

 .ةلواعاكا ة ت ا ةق ا اقاة لاالم ا ةياقت اجل  اقلاة  ائاا ةمناتاسايمطلفا م ا وا

ا

 العام  ا طالتاةتايت ثالاات ا  ااق مياالايااييانتاالع ارا

ت ةةة ا اةةةةيسام ةةةةالتاالفةةةمح ا  ةةةةدا تةةةة  اقيةةةاديتااإلطةةةةا االمةاةةةةي ت ا ةةةاد االعةةةةام   ا  اةةةةيساا ةةةف اةيةةةة  ا/

تانةةةة اطالتةةةةاةت اماةةةةائاا ثةةةةةيل ااةةةةت ا ةةةة ااق مةةةةياالايااةةةةيياال ا ةةةةةيانةةةةتااا داةةةةماةت ا م ةةةةاداالةةةة طةتاال  

 ةةةائاجلةةة  انةةة  اااةةةم تا االعةةةام  انةةةتام متةةةداتترةةةداد الطالتةةةاةتا ال نةةةداالم انةةة الةةةد ا نةةة اتيةةةالا.العةةة ار

 ت ةةةة اال اةتةةةةال ات اةةةةفاالتيةةةةال األالملفةةةةاساالم مةةةةيا ال اةةةةايااالمل ةةةةياالممعل ةةةةيا.  دال  الةةةةيا ةةةةف اةيةةةة  

 ياالةةةةةت د ا مةةةةةاااامع اةةةةةاامنةةةةة االماةةةةةم داسا اةةةةةت ا ةةةةة ااق مةةةةةياالايااةةةةةييانةةةةةتا اةةةةة  ا قةةةةةساتم ةةةةةل

 يمةةةة االم ةةةة داالايااةةةةتانةةةةتاالعةةةة اراتمةعطةةةةتانطيةةةة امةةةةةجا لااقةةةةم كا ة ةةةةا االميةةةةا اال ةةةةد  ا."مم ةةةةل

ت عامةةةةةيا  ةةةةة االةةةةةديلاال ةةةةةيعتاالتةةةةةا  ام مةةةةةدياال ةةةةةد امتةةةةةةوام لةةةةةساالةةةةةة افانةةةةةتاالمةط ةةةةةياالناةةةةة ائا

واعلةةةةوام  ةةةةيحاالاةةةة داةتالمة ةةةةفا اةةةةيساال   مةةةةياالم  ةةةةةيا اةةةةطاترةةةةداد ا اعم  ةةةةام كانيةةةةداة م ا ةةةةا

ا م اديةةةياالم تلةةةي ا اةاةةة ات كامةةةةداتةةة م امةةةلا عةةةيم كاتعةةةداا ةةةطداكاماةةةلحامةةة اال ةةة اساا مةيةةةيا عةا ةةة ا

 علمةةةةسا  الةةةةيا ةةةةف اةيةةةة   ا لان نةةةةاساعمي ةةةةيا ةةةةدثسامةةةةفن اوادانةةةة ااإلطةةةةا ا.مةةةةلاالف ةةةةاا االماةةةةل ي

  ائاللم  لةةةةياالم تلةةةةي ا  لا ةةةةةا ا غتةةةةيامةةةةلاقتةةةة ا ةةةةاد االعةةةةام  االمةاةةةةي ت اتاةةةةتفام  ةةةةحا اااةةةةياالةةةة 

  يةةةةد االعتةةةةاد الل تةةةة  اتم  ةةةةحام ةةةةطفواال ةةةةا متال  يةةةةياثاةيةةةةي ااقمةةةة االةةةةج اي ناةةةةداةةةةة   االمةةةةال تا

 قةةةيساالن علةةةتا عمةةةا اال  ةةةيك االةةةجيلامةةةاا الةةة اام ةةة يلاعلةةةوام  ةةةيحام مةةةدا ةةةيا االاةةة داةتال اااةةةيا

دا  ةةةدانةةةتا قةةةسااةةةات امةةةلااليةةة ك امماةةة داتم  ةةة دال اااةةةياال   مةةةيا  ةةةالااإلطةةةا االمةاةةةي ت اقةةةا.الةةة   ائ

الع اقيةةةةي ام مةةةةدا ةةةةيا االاةةةة داةت انيمةةةةاا  ةةةةا اةلةةةةواا اةةةةمعداداساالمةةةةتايتةةةةجل اامةةةة ا لفااةةةةد امةةةةلا  ةةةة ا

 .ااماةاتاعم ام لساالة اف ا قيامدات ا تامداالدام  يي

ا

ا

ا
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ا

ا

 م قي اق ا ام اقاة ةتااال ا متا ايممل ا   يياالم ا  ياتال مياالع تييا 

ا ةةةةداالنتيةةةة اال ةةةةاة ةتاعلةةةةتاالمميمةةةةتا اا ثةةةةةيلا االا اةةةة  ا نةةةةداالعةةةة ارات اااةةةةيا اةةةةيساالمعل مةةةةيا/ا  الةةةةيا

ت  م  ةةةةة لتاا   مةةةةةيام ةةةةة يتاا عمةةةةةا ام ةةةةةطفواال ةةةةةا متاالةةةةةوامةةةةةفمم اال مةةةةةياالع تيةةةةةيانةةةةةتاال  ااةةةةة ا

 لا اةةةة  اال نةةةةداي ةةةةفا  ةةةة لتال ةةةة لا يمملةةةة اال ةةةة  ياساالداةةةةم  يياال املةةةةيا ةةةة ايسالل   مةةةةيا امتيةةةةةاا

  .الا يم مةةةةةةةةفاعليةةةةةةةةداالم قيةةةةةةةة اعلةةةةةةةةوا  ا ثي ةةةةةةةةياا اقةةةةةةةة ا اي ةةةةةةةةد راا ممةةةةةةةةا امةةةةةةةةفمم اال مةةةةةةةةي

 قةةةةا االمميمةةةةتانةةةةتام ةةةة يح االاألدعةةةة يا اةةةةيسا   مةةةةيام ةةةة يتاا عمةةةةا ام ةةةةطفواال ةةةةا متاالةةةةوامةةةةفمم ا

ال مةةةةةياالع تيةةةةةياالمةةةةةتااةةةةةمع دانةةةةةتاال  ااةةةةة اا ةةةةة ائات  م  ةةةةة لتأل امتيةةةةةةااالاأل اةةةةة  اال ةةةةةا متا ال نةةةةةدا

  . "ل  ةةةة متااةةةةي  لا ةةةة لتا جلةةةة ال  ةةةةةدا يمملةةةة اال ةةةة  ياساالداةةةةم  يياال املةةةةيا ةةةة ايسالل   مةةةةيا

  اةةةةات االاأل اةةةة  اال نةةةةداي ةةةةفاالا يم مةةةةفاعليةةةةداالم قيةةةة اعلةةةةوا  ا ثي ةةةةياا اقةةةة ا اي ةةةةد راا ممةةةةا ا

مةةةةفمم اال مةةةةيا  تةةةةدامةةةةلا اةةةةيساال نةةةةداالايعةةةة تا ةةةةد دراالداةةةةم  ييا مةةةةوا يةةةةدن اةفاةةةةداتا ةةةة ا ساقةةةةدا

  ."الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوام ااةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتمدمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةفد ا

يةةةةةج  االاال ةةةةةا متاماةةةةةلكادعةةةةة يانةةةةة  اااةةةةةم تالدامتعةةةةة  االةةةةة ايساال  ااةةةةة  اعتةةةةةداال  ةةةةةيداطتةةةةةيملا

ا.للم ا  يانتاال مياالع تيياالم م اع د اانتاال  اا ات   ام  يلاالثاةتاالم ت 

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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 العملياساالم م  يام احااام امي يم االم   يااإل  افا

لةةةةةةساقيةةةةةادياالعمليةةةةةاساالم ةةةةةم  ي اا ثةةةةةةيل اعةةةةةلامفا ةةةةةي اا ممةةةةةا اقيةةةةةادمتا ةةةةة سا عاالمعل مةةةةةي/  الةةةةةيا

 .ال د داالع اقييا الا  يي انيماا  دسا   دانطيااام امي ييالم   يات ايااع اتاساداعع

 قةةةةةا االمم ةةةةةد اتااةةةةةكاال يةةةةةاديااللةةةةة ائام اةةةةةيلاالنفةةةةةا تانةةةةةتام ةةةةة يحاللملف يةةةةة لاال اةةةةةمتا ماتعمةةةةةدا

لةةةةةج ا ةةةةة يااليةةةةة كاتةةةةةيلاقيةةةةةادياقةةةةة اسا ةةةةة ساال ةةةةةد داالع اقيةةةةةيا ة ي م ةةةةةااالمعل مةةةةةي/ االاألا  ممةةةةةا اا/

الاةةةة  ييا ةةةةالام مةةةةا ا ممةةةةسامةاق ةةةةياالماةةةةف لياسا العمةةةة االم ةةةةم  ا متةةةةاد االمعل مةةةةاسالاةةةةتطاال ةةةةد دا

 مةةةةةة اا ان  قةةةةةاسا عمليةةةةةاسام  يةةةةةفأل امتيةةةةةةاا ةةةةةةداألممةةةةةسامةاق ةةةةةياا  ةةةةة ائاسا ا م اةيةةةةةاسا ال ةةةةةد اسا

العةةة ارات ةةة لااةةةتطاال ةةةد داعةةةلاط يةةة ااقامةةةيامةةةاة ا ااةةة  ا ةةةاا ياال ةةة اال ةةةاةتيلا نا ةةةيامةةةااقةةةاكاتةةةد

 ." ات اةام اقتيا نطتادنا اا   ا  اقيادياق اساال د دا الثاةتا  اال يعاالع اقت

  اةةةةات ا ةةةةةداألمةةةةكات ةةةة االمةاةةةةي االم ةةةةم  ا متةةةةاد االمعل مةةةةاسا م   ةةةةياا   ةةةةاتييلا ةةةة انةةةةتاام ا ةةةةدأل ا

 ياعملةةةةسانةةةةتاال ةةةةد داالع اقيةةةةياالاةةةة  ييامةةةةةجا  ثةةةة امةةةةلااةةةةةيام ةةةةي ااالةةةةوا لاألقيةةةةادياالعمليةةةةاساالم ةةةةم 

 ة ةةةةتااةةةةةيا مم ةةةةةاامةةةةلام مية ةةةةاات ةةةة  ا امةةةة ا الاةةةةيط ياعلي ةةةةاا مةةةةة االم  يةةةةفا اقامةةةةيانةةةةطادنةةةةاعتا

 ." عم ام م  ام االتي م  يا ال اةفاالا   

 ت ةةةةة لاعمليةةةةةياال اةةةةة االمةةةةةتا ةةةةة سا مةةةةةسانةةةةةتاةيةةةةةة ي ا  ةةةةةداالنفةةةةةا تا لاألعمليةةةةةياال اةةةةة ا ةم ةةةةةسا 

 ."علوااي ا تي املاالمعل ماساالنا ياتالعةا  اا   اتييا عمليام كال    اا

 مةةةةةات ا لاأل ةةةةةةا انطةةةةةيا ااةةةةةم امي ييا اةةةةةمم ا ام   ةةةةةياا   ةةةةةاتييلاايةمةةةةةاا ةةةةةاة ااعلةةةةةواا  ااةةةةةتا

 ."الع اقيي

ا
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ا

 لت مي د   اوالا95ناكات ةساي مف اةلوا  ث املا

 ا مفعسا اعا االةفطانتاتدايياالمعام ساا اي يياالي كاا ثةيل. اقيي/اعلياا ةتائاالا  

د   االلت ميةةةة ات لةةةة  اا95.91تالماةةةةياةلةةةةواا0.7اةةةةةماا  اا60 يةةةة اا مفعةةةةساالع ةةةة داا  لةةةةيالنةةةةاكات ةةةةةسا

اتالماي.ا0.5تم قيسا  يةمعاتعداا مفاعداعةدااإلغ راي كاال معياا0330الااعيا

ا0.5اةةةةةةماا  اا39د   االلت ميةةةةة ام مفعةةةةةااا85.50اةةةةة  ااةةةةةع انةةةةةاكاغةةةةة فام اةةةةةاساال اةةةةةيطااقم ي ةةةةةتا 

اتالماي.

 اةنفاةةةةسامعاقةةةةداسات ةةةةةسا النةةةةاكااقم ي ةةةةتا  ثةةةة امةةةةلا ا ةةةةداتالماةةةةيااقاةةةةت  االمااةةةةتاتاةةةةتفامنةةةةا تا

املا لايفد ا ن ام لساا  مياطتاا م اد ااع االفااديام يا ن ياةلواةتطائاالةم االعالمت.

 نةةةةتامةةةةةاط ا نةةةة ي اقالةةةةسا ةةةة  ياةفةةةةطاالت ةةةة ياةلاألعمليةةةةاسام ميةةةة ا م ةةةةدي االةةةةةفطامةةةةلاميةةةةةائاالت ةةةة يا

االةفطتاعادساةلوامعد م ااالطتيعيياتعدام قف ااي كاال معيأل.

ا

 ق  ضا  ائادا اا لا الفااساالم م ليات اااال انديلاي دد

اةةةة لاالممة  ةةةةياللمةةةة  فيلا ةةةةددام ةةةة تاال انةةةةديل االاةةةة تااقعلةةةةوال ةةةة  ضا ةةةة ائادا اا/الفةةةة اساةيةةةة  

 . المم اعديلا الم اطةيل

   اةةةةحاالم مةةةةفااإلع مةةةةتاللم ةةةة تانةةةةتاتيةةةةالامل ةةةةسا  الةةةةيا الفةةةة اساةيةةةة  لاةاةةةةنيامةةةةةداالاألمةةةةةحا

 ."ملي ةاواا150ملي لاديةا ا لرايياا50ال   ضال  ائادا اا لامتد املا

نةةةةةتاترةةةةةداداا   ةةةةةا االةةةةةواالاألالم ةةةةةديكاعلةةةةةواال ةةةةة ضاي ةةةةة لامةةةةةلانةةةةة  انةةةةة   االم ةةةةة تاالمم ا ةةةةةدي

 الم ان ةةةةاسا يةةةة ام ةةةة كاالفةةةة   اتم ديةةةةداالمتلةةةةااالماةةةةم  ا ن ةةةةاالمعةةةةاد سا اةةةةاتييام ةةةة نييا ت اةةةةفا

 ."   طا معليماساال  ض

ا

ا

ا

https://www.ina.iq/165850--95-.html
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  مي اقط اي    اد  االنليلاعلواال  ا ام اةي الااتلدام ك اتالةاتياةليةاا

 تةةة الألاالف ةاةةةيياية ةةة ا ةةة   ا ميةةة اقطةةة اال ةةةيداممةةةيكاتةةةلا مةةةدام اثةةةاةت انةةةتا ةةةدي الم لةةةياأللاالة ةةةا /

واد  االنلةةةةيلااقنةةةة ياالمةةةةتا ةةةةتانةةةةتان ةةةة ميا النمةةةيس ا لاةيةةةة الاألتلةةةةدام ةةةةكألاتالةاةةةةتياةلةةةةواتةةةة در اداعيةةةا

 م اال م   ييااإلا ميياةلواألالم ا  ألامع ا.

 قةةةا ا ميةةة اقطةةة ا داواعلةةةوااةةةفا ا ةةة  اع قةةةياتةةة دراتةةة ي الااألةيةةة الاتلةةةدام ةةةكا ةةةداواتالةاةةةتياةليةةةةا.الةةةديةاا

ايي ا   ث املاجل  اةم ا  انتا   االرا اال اياتاالج الديةاام اةي الأل.ع قياما ين

  اةةةةاتااألةةةةةةةااة ةةةة   ا ةةةة ا عاةةةةائاد  ام لةةةةساالمعةةةةا لاالنلي ةةةةتا ةيةةةة الاعلةةةةواالم ةةةةا  .اتةةةةالطت  ا ةةةةةا ا

انم نةةةةاس...ال ةةةةلاعليةةةةةاا لاة لةةةةسا ةم ةةةةد اعةةةةلا ةةةةجراالن نةةةةاس امتا ةةةة ياتيةةةةةةاا تةةةةيلااإليةةةة اةييل امةةةةلا

ا2017. قطعةةةةةةساالاةةةةةةع دييا اإلمةةةةةةا اسا الت ةةةةةة يلا م ةةةةةة انةةةةةةتا  يةةةةةة الا)ي ةيةةةةةة (اد لامةةةةةةدن انا  تأل

  ةةةةةا ان ةةةة ميا ةةةةادياتةةةةيلاا.2021ع قام ةةةةااالدتل مااةةةةييامةةةة اقطةةةة .اثةةةةكا  ةةةةلسام ةةةةال يانةةةةتاعةةةةاكا

ةيةةةة الا الاةةةةع ديي ال ةةةةلاالتلةةةةديلا   يةةةةاانةةةة  ااق ةةةة  ااقنيةةةة يام ادثةةةةاساااماةةةةان ااالع ار.علةةةةوا ةةةةعيدا

دا داواعلةةةوااةةةفا اعةةةلاالع  تةةةاسااق   تيةةةياعلةةةوا  اةةةيااتاةةةتفا ةةة فامنةةة  ااعمتةةة اال ةةةيداممةةةيكاتةةةلا مةةةا

وا دااقمةةة  اتالةاةةةتياللعةةةالكا  مةةة أل اماةةةيفا     اةيةةةا ا ةةةةداأل اتةةةد امةةةلاال ةةةج انةةةتا ةةةة ا االع  تةةةاساالمةةةتامع ةةة 

نةةةةتاال قةةةةساةفاةةةةدا ةةةةةداأل اي  ةةةةكاةجاا اةةةةةةسا    تةةةةااعلةةةةوانطةةةة ا  اعلةةةةوا  افأل.  اةةةةاتااأليم ةةةةةةةاا لا

ماةةةتفات ةةةااة ةةةصاالطاقةةةيانةةةتا    تةةةاااليةةة كأل ام ةةةدداواعلةةةوااةةة   ياألةي ةةةادا ةةة ألاة  ةةة االم ةةة  ساالمةةةتاي

دا لل ةةةة فانةةةةتا    اةيةةةةاا  قف ا. قةةةةا اةلاتةةةة دراالمةةةةتامعمتةةةة ا  ةةةةدا تةةةة  امةم ةةةةتاالرةةةةا انةةةةتاالعةةةةالكاألاةةةةم   

    تةةةةااتالرةةةةا انةةةة  االاةةةةة اساالم تلةةةةيأل ال ةةةةةدا  ةةةةدا لا ةةةةجااالرةةةةا األ ايم ةةةةلا لاي ةةةة لاتةةةةدي وامةةةةلاالرةةةةا ا

اإلاةةةة اايلت.ا قةةةةا ااا-  ةةةةد داعلةةةةوا  ميةةةةياالم  ةةةة اةلةةةةواألماةةةة ييااةةةةلمييألاللةةةةة ا االفلاةةةةطيةتااال  اةةةةتأل.

ألة ةةةةلاةم ةةةةد امةةةة ااإلاةةةة اايلييل ا ةةةةة متاتماةةةةاعداساةلةةةةوااةةةة الاغةةةة يا الاةةةةفياالر تيةةةةيأل امعتةةةة اواعةةةةلا

وامةةةةاامم اةةةةطاقطةةةة اتةةةةيلاالفلاةةةةطيةييلا ةاةةةة ااي ا م ةةةةد كا اقاةةةةتاألقةةةةةةاا اةةةةة ا اتعيةةةةديلألامةةةةلاالاةةةة ك. غالتا

عداسال ل لةةةةياال  ةةةةا ااإلاةةةة اايلتاالمفةةةة  ضاعلةةةةواقطةةةةا اغةةةة ي. علاالةةةةة ا انةةةةتااةةةة  يا ا ةةةةد دا ميةةةة اماةةةةا

قطةةة اعلةةةوا  ميةةةياقيةةةاكاألعمليةةةيااةةةلمييأل ال ةةةةدااةم ةةةداالة ةةةاكاقةةةاا واأل يةةةتاة تةةة اتةةة لاي م ةةةفاقااةةةدام ةةةا  ا

انتا  ا عتدا يط دام ييلاال  ايلاملاتلدر؟أل.

ا

ا

ا

ا
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ا

 ياانتا   كا ا  نتانا  ااام داتاقاعدياعا  ييا م ي ييانتاا  

قالةةةةةساال يةةةةةادياالم   يةةةةةيااقم ي يةةةةةياةلا   مةةةةةاا ةةةةةا  نيااااةةةةةم دتاقاعةةةةةدياال  يةةةةةياالناةةةةة ائاا/  يمةةةةة  

الماتعةةةةيالل ةةةةيعااقم ي ةةةةتانةةةةتا ةةةةما ا ةةةة رااةةةة  ياالةةةةكاي ةةةةفاال ةةةة اسااقم ي يةةةةيا  اقةةةة اساالم ةةةةالتا  ا  ا

 .معداس

ساااةةةةم دنساال اعةةةةديايةةةة كااق ةةةةدا ُعثةةةة امليممةةةة اا107 قالةةةةساال يةةةةاديانةةةةتاتيةةةةالاةلاث ثةةةةيا ةةةة ا يداعيةةةةا ا

 .علوا ا  خا ات ام ا ةاتيفاةط را  ا يداعةداة طيااإلط راعلواتعداة  انمايا يل مم اس

 ااةةةةمُ دنساقاعةةةةدياال  يةةةةياالناةةةة ائاال ةةةة  االمااةةةةتانةةةةتا عمةةةةا اعةةةةةتاتةةةةيلاال ةةةةيعااقم ي ةةةةتا ماةةةةل يلا

 .وااقق ات   اطفيتمدع ميلاملاةي الامماا اف اعلاة اتياعا   ا م ي تا ا داعل

 .  ثا اال اد ا داا م ي ياا اف اعلام م ااثةيلا  اث ثياملاالمال يلاالجيلاةفج ااال  ماس

ماةةةةائاا7.05 قالةةةةساال يةةةةادياالم   يةةةةياةة ةةةةاام  ةةةة انةةةةتا  ةةةةد ا  ةةةة كانا ةةةة ا قةةةة انةةةةتاة ةةةة االاةةةةاعيا

 .(تم قيسا  يةمعا1605تالم قيساالم لتانتاا  ياا)

ا

ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   2022-9-20ثاء / الثال

 100العدد / 

17 
 

 

ا

 مم ات  ي  انا  ييا  ميةياا  ج تي الا يدع اةلواة اائاا كاق  ا مامداكاتلية لاي 

ا

  يةةةة اانا  يةةةةياادعةةةةاا  يةةةة االنا  يةةةةيااقم ي ةةةةتا ةمةةةة ةتاتليةةةةة لانةةةة  ال ااةةةةدانةةةةتاةي يةةةة   ا/24نةةةة اةس

ماةةةةةمداكألاتةةةةةيلااة اةةةةةائاألاةةةةة كاقةةةةة  ا  ميةيةةةةةاا  ا اسامي   يةةةةةالا  ج تي ةةةةةالا ي ةةةةة لاتي مةةةةة تاةلةةةةةو

تةةة اتليةةةة لام قةةةتا عمةةةا االعةةةةتانةةةتااقيةةةاكااقنيةةة يا مةةة اام ةةة عا.ا  اةةةةسامعةةةا  اال ةةةا يلااللةةةد ديل.ا اعم

قمةةةةي الةةةةدياال ةةةةاةتيل.ا م ةةةةددا ةةةةجراا286قةةةةدانلفةةةةساااقاةةةةت  االمااةةةةت ا ديةةةةديااةةةةةدلعساتةةةةيلاقةةةة اساالتلةةةةديل

  .عمليياالا كاال  ياتيلاالتلديلاال د ديلاالم ا  اساالعا  ييااقني ياتم  يض

ا  يةةةةةةة االنا  يةةةةةةةيااقم  ي ةةةةةةةتا ةمةةةةةةة ةتاتليةةةةةةةة لااإلثةةةةةةةةيلاعلةةةةةةةواة اةةةةةةةائااةةةةةةة كاماةةةةةةةمداكا ةةةةةةةض 

اساا  ةةةمتا  مةةة ا  يةةة  انا  يةةةياالتلةةةديلاللمةةة يااق لةةةوامةةةةج ا جلةةة انةةة  ال ةةةائا  ج تي ةةةال    ميةيةةةا تةةةيل

 .اقني ياتية ما ال د ديي

 نةةةةتانةةةةةدرانةةةةتاةي يةةةة   اع ةةةةييااةع ةةةةاداال معيةةةةياالعامةةةةيال مةةةةكاالمم ةةةةدي ا لةةةةسا  يةةةة اانا  يةةةةيا  ميةيةةةةاا

 اعمتةةةة اا  ا اسامي   يةةةةالا  ج تي ةةةةالا ي ةةةة لاتي مةةةة تاعلةةةةوا ةةةةاةتتاتليةةةةة لا قةةةةداتةةةةدااعلي مةةةةااالةةةةم   ك.

اعدكا ق  ا عما اعةتامةجا ياكاأل م ام      ."تلية لا ل 

االم    اةلواألالم اكادتل مااتاق  ا مامداكا  االاتي ااقنا الل مي    ."قا اةل 

  علةةةةلام لةةةةسااقمةةةةلاال ةةةة متانةةةةتا  ميةيةةةةاااإلثةةةةةيلاا مفةةةةا ا  ةةةةيلياقملةةةةواالمعةةةةا  االمةةةةتادا سااقاةةةةت  ا

 .286 امااي ن ا  يلياال ملوالدياال اةتيلاةلوا207ةلواا136المااتاملا

اةةةةت  االمااةةةةتا عةةةةةتام ا  ةةةةياتةةةةيلاال ةةةةاةتيلامةةةةةجاال ةةةة فاالمةةةةتادا سا  ةةةة   االم ةةةةعيداالةةةةج ااةةةةُ   ااق

 . اماا د داتةاتاعمليياالا كاال  ياتيلاال ا يلااللد ديل2020تية ماانتاالعاكاا

 .  ملساال  يلياال ديديالل ملواالمتا علةم ااي يفالامدةي يل ا ن ام لسااقملاال  متااق ميةت

 ةةةةةدياواا20 ةةةةةدياوا ث ثةةةةيامةةةةدةييلانةةةةتاعةةةةداداال   ةةةةوا ا293ل ا  مةةةةات االم لةةةةساأل ةةةةةا امةةةةدةيالامف ةةةة دا

 .ملاعا  يي اا79نتااقا أل.املا  م ا ا نادساتا  اتم م ا

لةةةةسا ج تي ةةةةالاماةةةةف لييا  مةةةةاساألغيةةةة ا   اةةةةةسا اياةةةةيام لةةةةساالةةةةة افااقم ي ةةةةتاةاةاةةةةتاتيل اةةةةتا م 

ا عمةةةةدائاعلةةةةوااةةةةياديألام ةةةة  عيألاعلةةةةوا  ميةيةةةةا ا جلةةةة انةةةةتا يةةةةا يا   م ةةةةااةلةةةةواي يفةةةةالا داةةةةةسان ل ةةةةااأل

 .الت د

 . م داداالع قاسامتل  اواتيلاال  ياساالمم ديا   ميةيااالمة م يا ليفم اام ا  انتاغ  ا    اةيا

https://www.france24.com/ar/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/20220918-%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://www.france24.com/ar/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/20220919-%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A3%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://www.france24.com/ar/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/20220919-%D8%A3%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-200-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://www.france24.com/ar/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/20220919-%D8%A3%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-200-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86
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 م ةةةةيكا  اةةةةيااع قةةةةاسا ثي ةةةةيامةةةة ا ةةةة  امةةةةلاي يفةةةةالا تةةةةا  .ا م اةةةة  امل مةةةةياتم  ةةةةفاامفاقيةةةةياللةةةةدنا ا

اةةةةسا  ميةيةةةاالرةةة   ال ة  ةةةاا غكامةةةةلاالم ةةةم  االمةةةدن  انةةةتا ةةةا امع   لةةةكاماةةةةا  الم ةةةديكاالماةةةاعدياعلةةةواالةةة  

 .مل  ي اامةا ديات جااال دداملاي يفال

(اللاةةةةيط ياعلةةةةوا2020 نااةةةةسا  ميةيةةةةاا  ج تي ةةةةالا ةةةة تيلا)نةةةةتاماةةةةعيةياساال ةةةة لاالمااةةةةتا نةةةةتاالعةةةةاكا

 . يفاةاغ  ةتاق راتاغاالممةا  اعليد

اةةةة   الةةةةدياال ةةةةاةتيلاعا6500   ا ا  ثةةةة امةةةةلاا2020   ةةةةدسااةةةةميا اةةةةاتي امةةةةلاال مةةةةا انةةةةتاالعةةةةاكا

 . اةم سات دةيامكاالم   اةلي اات ااطيا  ايي

 تم  ةةةةفاا مفةةةةار امةا لةةةةسا  ميةيةةةةااعةةةةلا  اضااةةةةيط ساعلي ةةةةاالع ةةةة د ا ة ةةةة سام اةةةة  ا ةةةة التا لفةةةةتا

 .عا   الإل  اتاعلواال دةياال  ي

ا

ا

 

 

 

 

 

 

 

 


