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ايقيييييس النيييييس (..)6.)صرئيييييلس النيييييس قبلييييييقة لألييييية لد قبألييييي لر  ق ارل لييييي  بييييي   قب يييييرق  ❖

 (قبليقة

خييييسد قأليييية لَبد رئييييلسا  ليييييقة قبرقَليييي  قباَبليييي  .. قباليييي جيا ل  يييي     يييي  النييييس قبليييييقة بنل ييييَ   ❖

 (ةايقس النس قبليق(..)6.)صقبرقَلل  ب شف ان َ  قب ألَ  يقحَبة َ قبى قب ضَء

ايقيييييس (..)7.)صقبلَئييييية ق يد بيييييرئلس النيييييس قبلييييييقة لألييييية لد رئيييييلس  لييييييقة قبيقيييييف قبأليييييل  ❖

 (النس قبليقة

قبطَقييييييي  قبللَللييييييي  ةيكييييييي  لا َبلييييييي  اشيييييييَ د قطيييييييَ  قب  رليييييييَء  ييييييي   ر يييييييي  يقباليييييييَط   ❖

 (ي َب  ق للَء قب رققل (..)7.)صقباحرر 

قألةضيييييييَ   لرباَللييييييي  بيييييييينلر يي ليييييييد قباَبلييييييي  لشييييييي ة ق اييييييييقد قبا  يييييييي   اييييييية  اَليييييييَ   ❖

 (ي َب  قجللَء قب رققل (..)8.)صقبضرقئة

للَلليييييييييي  ةألةضييييييييييلف النييييييييييس قبخ ايييييييييي  لخكيييييييييييص قبيييييييييي رلَ  قب قبةخطييييييييييلط بلليييييييييي  ❖

 (ايقنلة للين(..)8.)صقبيظل ل 

 (ي َب  ق للَء قب رققل (..)9.)صقبل د قبللَلل : قب اد لاللَء قب َي لأللر ليةلر  اةألَر   ❖

ة شيييييييف انيييييييف  أليييييييَ   للييييييير  ييييييي  ينقر   يهييييييير  قبلليييييييَرا لَئلييييييي قبل ييييييي  قبضيييييييرقئة..  ❖

 (ايقنلة للين(..)9.)صقبل ط

ةيققلييييس ب  يييي  لنأليييي   : قبألييييي قل  بييييد حرليييي  قخةلييييَر هيييي جء قبييييينرقء يلاييييس نيييي  ةر يييي  لَئييييةقب ❖

 (قب رق  للين(..)10.)صلرباَلل 

 (ايقنلة للين(..)10.)صلَأل  خشَة: غ ق أللط ة لألرق  اة لي  خَص ل ققبلَئة   ❖

لليييييييي ا قألييييييييةارقلد ايييييييية قبحانيييييييي  قب ر ليييييييي  ضيييييييي  اطييييييييَر  قبلَئيييييييية احايييييييي  قبكييييييييل ي  ❖

 (قبا نيا ي َب   (..)11.)ص ر ي 

ي َبيييي  (..)11.)ص يييي  قبلكيييير   ل شييييف  ألييييلَة الييييس  اييييد شيييير َ  ركييييلل   نيييي  اشيييي ير لَئييييةقب  ❖

 (قبا نيا  

 

https://www.ina.iq/168096--.html
https://www.ina.iq/168096--.html
https://www.ina.iq/168070--.html
https://www.ina.iq/168070--.html
https://www.ina.iq/168125--.html
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رئييييييييلس قبلا يرليييييييي  يقبأليييييييي لر ق ر ليييييييي  للح ييييييييَة ة نليييييييين قب سقييييييييَ  قب لَئليييييييي  لييييييييلة  ❖

 (قبأليارل  للين(..)12.)صقبلن لة

ي َبيييي  ق للييييَء (..)12ص.)رئييييلس قبلا يرليييي  لةن ييييى لرقليييي  ة لئيييي  ايييية رئييييلس  يبيييي  ق اييييَرق  ❖

 (قب رققل 

ي َبييييي  (..)13.)صنلييييي  أليييييرل  قب يييييَظا : ل ييييي  لَبح ياييييي  قبل لييييي   يللييييية  ة ة يييييية ب يييييَ ايق ❖

 (ق للَء قب رققل 

انلييييَر  للييييَر قباخككيييي  با ةيييية رئييييلس قبييييينرقء لكيييي  َ بنح يايييي  قبحَبليييي  يق خيييير  70لييييَظ : قبييييي  ❖

 (قب رق  للين(..)16.)صبنا لن 

ي َبييييي  (..)16.)ص  يييييي ه ينلييييير  قباَبلييييي  ي َبييييي : ا ةايييييية لا َبلييييي  قضيييييل   يييييي   قبا ألييييييخ   ❖

 (ق للَء قب رققل 

ق  رلييييييييي : قب يييييييييرق  حيييييييييرلص  نيييييييييى  ج  ل يييييييييية طر يييييييييَ   ييييييييي  ق ناييييييييي  ق ي رقللييييييييي   ❖

 (ي َب  ق للَء قب رققل (..)17.)صقبريألل 

 (ش   للين(..)17.)ص َاَ .. ة رلر "خلَل  ق اَل "  اَ  قب ضَء قب رقق  17ق يد الذ  ❖

قبألييييييارل  (..)18.)صإ قر  قب يبييييي  ةحييييي   اي ييييي  قبةكييييييل   نيييييى قبح ياييييي  ل َايييييد   ضيييييَئ َ ❖

 (للين 

ق  طَبلييييييَل :  رلييييييس ينقرق  بن يييييير  يقبألييييييي قل  لانيييييي    اييييييَ   ال ييييييَ  باشيييييي ن  قبييييييل ط اييييييس  ❖

 (ب رق  للين(..)ق18.)صق قنل 

شيييي   (..)19.)صَ  شيييي ل قبألييييي قل  لةحألييييس طرليييي  "قبحلَليييي " يقبةلييييَر قبكيييي را لكيييي   لَلة يييي  ❖

 (للين

ي َبييييي  (..)20.)صح ياييييي  ق قنيييييل  ة  ييييي  قألييييية  ق هَ بنة يييييَيت ايييييس لاييييي ق  لشييييي ة  س ييييي  ان يييييَ  ❖

 (ق للَء قب رققل 

للللر ييييييَة لييييييَرنقل : قبح يايييييي  قب رققليييييي  قبل ليييييي    اَا ييييييَ قب ركيييييي  بحييييييد ل ييييييت اشييييييَ د  ❖

 (   للينش(..)20ص.)قبلن 

https://www.alsumaria.tv/Entity/3172698065/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2/ar/
https://www.ina.iq/168097--.html
https://www.ina.iq/168120--.html
https://www.ina.iq/168081--.html
https://www.ina.iq/168091--.html
https://www.ina.iq/168091--.html
https://www.ina.iq/168076--.html
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ل  يييييييي  "قبليييييييييَةي": ل ييييييييَن ال َ حييييييييي  ق رهيييييييييَة غليييييييير قيق ييييييييي  قبن ليييييييي   ييييييييي   حييييييييير  ❖

 (قبأليارل  للين(..)21.)صق رهيَة

كييييييَل    لييييييَء احييييييَيبة   قبةلييييييَين  نييييييى قب للييييييد قبضيييييييئ   يييييي  لَليييييية قب ييييييلت  نييييييى   ❖

 (قب رق  للين(..)21.)صقب رخ

 4قب يييييييييلت  نيييييييييى إرهيييييييييَلللة ق ليييييييييلة يضيييييييييلط   أليييييييييَ  بن لييييييييييق  يقج ةييييييييي    ييييييييي   ❖

 (ايقنلة للين(..)22.)صاحَ ظَ 

 

 

 

 (ي َب  ق للَء قب رققل (..)23.)ص  قبل ط    ح د قبلَكرل 51إللَن ح ر قبلئر   ❖

(..)ي َبييييي  23.)صق ايييييلة قب يييييَ : قيييييرقر  يلييييي ل ق خلييييير لخ يييييت إلةيييييَ  قبيييييل ط ةييييي  لَ لايييييَ  ❖

 قبا نيا (

 

 

 

 

https://www.alsumaria.tv/Entity/3172698065/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2/ar/
https://www.ina.iq/168056--51-.html
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 (ريلةرن(..)24.)صيقشلطة ة يد إل َ  ل   قن  َ بنأل ي ل  لش ة قحةلَن ايقطة  ارل   ❖

 ةرق  ييييييييَ لَب يييييييي س  َكييييييييا  قبلَا يييييييي  قب رلليييييييي  ةرحيييييييية لةرقلييييييييس  ألييييييييةرقبلَ  يييييييية ق ❖

 (RT)(..25.)ص ألرقئلد

 

 

 

 

 ي رقلليييييييَ ةلحيييييييا قطيييييييس قب سقيييييييَ  قب لنياَأليييييييل  ايييييييس إليييييييرقة لأليييييييلة ةنيلييييييي هَ ريأليييييييلَ  ❖

 (ريلةرن(..)26.)صلَبألسح

 رلألييييييَ: ق جف لةظييييييَهرية  يييييي  لييييييَرلس بناطَبليييييي  لر ييييييس ق لييييييير ي"قحةييييييرق  قبحيييييي   يييييي   ❖

 (24(..) رقلس26.)ص"ق ضرقة
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 قة لألة لد قبأل لر  ق ارل ل  ب   قب رق  رئلس النس قبلي

 

قألييييية لد رئيييييلس النيييييس قبلييييييقة احاييييي  قبحنليألييييي   قبليييييي  قب س يييييَء  ألييييي لر ا  ايقيييييس النيييييس قبلييييييقة 

 .قبيجلَ  قباةح   ق ارل ل  ب   قب رق  قبألل    بللَ رياَليأل  

اَد ةشييييي لد يليييييَقق قبن يييييَء  خييييير ةطييييييرق  ق يضيييييَ  قبأللَأليييييل   ييييي  قبيييييلس   يقبخطييييييق  قبلَرلييييي  جألييييية 

 .ح يا  ةل لى لاةطنلَ  قبش ة يةنل    طايحَةد

 

خسد قألة لَبد رئلسا  ليقة قبرقَل  قباَبل  .. قبال جيا ل         النس قبليقة بنل َ   

 قبرقَلل  ب شف ان َ  قب ألَ  يقحَبة َ قبى قب ضَء 

 

لنيييييس قبلييييييقة   قألييييية لد قبأليييييل  داحألييييية قبالييييي جيا   قبلَئييييية ق يد بيييييرئلس ا ايقيييييس النيييييس قبلييييييقة 

(  رئييييلسا  ليييييقة قبرقَليييي  قباَبليييي  ي َبيييي   قبألييييل  درق ييييد 2022ةشييييرلة قيد  -18لا ةلييييد قبلييييي  قب س ييييَء )

 .لَأللة خضلر   لحضير     اة قبألَ   قبليقة يقباألةشَرلة

يقييييَد قباليييي جيا : قة قبارحنيييي  قبا لنيييي  ارحنيييي ل للييييَءس يحييييرةس  نييييى قب ألييييَ  يقبا أليييي لة قبييييذلة  ييييَليق ياييييَ 

ا نييييية ةحيييي لَ  ي َئ ييييَ   للييييرق   اييييَ   ا ة يييي  س لطاييييم إبلييييد قبايييييقطة   ا  يييي ق    يييي  النييييس قبليييييقة نقبيييييق ل

بنل ييييَ  قبرقَلليييي  يلخَكيييي   ليييييقة قبرقَليييي  ب شييييف ان ييييَ  قب ألييييَ  ي إحَبة ييييَ إبييييى قب ضييييَء ح َظييييَ   نييييى 

 .قباَد قب َ 

ل  يقبةل لذليييي  يإللييييَ  يلحييييا قبلَئييييةل ق يد اييييس قبحضييييير  هاليييي ا قبةلألييييل  لييييلة قبل ييييَ  قبرقَلليييي  يقب ضييييَئ

 انليييي  رقَلليييي س ة َانليييي س لييييلة قبأليييينطَ  قبيييي سا   ية نليييين قبةيقكييييد لييييلة  ليييييقة قبرقَليييي  يقبنلييييَة قبللَلليييي  

 . قبا لل   يقة لَ   بلَ     ر  َ نل     قبرقَل   نى قبينقرق  يقبا ألألَ  قبح يال 

 



 

   2022-10-19 /  ثالثاءال

 116/  العدد 

7 
 

 

 

 

 

 بألل  قبلَئة ق يد برئلس النس قبليقة لألة لد رئلس  ليقة قبيقف ق

 

قبأليييييل  داحألييييية قبالييييي جيا   قبلَئييييية ق يد بيييييرئلس النيييييس قبلييييييقة  لألييييية لد  ايقيييييس النيييييس قبلييييييقة 

رئيييييلس  لييييييقة قبيقيييييف قبأليييييل  قبييييي  ةير د  ايييييَة قبلحلشييييي    يقبي ييييي  قبارق ييييي  بيييييد  بالَقشييييي  يضيييييس 

 .قب ليقة    قبارحن  قبا لن  يأللد ةطيلر قب اد  لد

 

 

 قبطَق  قبللَلل  ةيك  لا َبل  اشَ د قطَ  قب  رلَء     ر ي  يقبالَط  قباحرر 

 يكيييي  بلليييي  قبطَقيييي  قبللَلليييي   قبلييييي  قب س ييييَء  لا َبليييي  اشييييَ د قطييييَ  قب  رلييييَء   ي َبيييي  ق للييييَء قب رققليييي 

  . ييييييييييييييييييييييييييي  احَ ظييييييييييييييييييييييييييي   ر يييييييييييييييييييييييييييي  يقباليييييييييييييييييييييييييييَط  قباحيييييييييييييييييييييييييييرر 

لييييَة ةن ةييييد )يق (  إة "بلليييي  قب  رلييييَء يقبطَقيييي  قبللَلليييي  يقَبيييي  قبيييي قئر  قج ساليييي  بالنييييس قبليييييقة  يييي  ل

لرئَأليييي  قبلَئييييية  قخيييييد رقضييييي  قبلَئييييية قجيد بييييرئلس قبألييييية يلحضيييييير ق ضيييييَئ َ قألةضيييييَ   ي ليييييد ينقر  

قبةخطيييييلط بنشييييي ية قب للييييي  ايييييَهر حايييييَ  ياييييي لر  يييييَ  قبةخطيييييلط يقب رقأليييييَ   ييييي  ينقر  قب  رليييييَء  ايييييَر 

  ."قب  ييييي   يييي  ينقر  قب  رلييييَء ا ييييَ حاييييي   ليييي قبللَراحايييي   ييييَظ  يايييي لر  ييييَ   قئيييير  قجأليييية اَرق  ي

ي ضيييييَف قبلليييييَة   ة "قبنللييييي  قأليييييةا   قبيييييى ر ا ينقر  قبةخطيييييلط لشييييي ة   ييييي  خطييييي  ينقر  قب  رليييييَء  

يق اييييَد اشييييَرلس قبطَقيييي  قبحرقرليييي  يقباشييييَ د قبةيييي  ة ليييي  ةل لييييذهَ   ضييييس  يييية قهاليييي  قبيييينق  قبيييي يقئر 

قبشاأليييييل   ييييي  ةييييي الة قبطَقييييي  قب  رلَئلييييي  قباأليييييةخ ا   يقبا ألأليييييَ  قبح يالييييي  لَأليييييةخ ق  قبييييييقح قبطَقييييي 

 ."ذقةليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييَ

 ي شيييَر إبيييى  ة "قبنللييي  قطن ييي   نيييى ر ا ينقر  قبةخطيييلط  ييي   انلييي  ةايليييد قباكيييرف قب رققييي  بنةلالييي 

(TBI)  بيييييينقر  قب  رليييييَء ج ايييييَد اشيييييَرلس قبييييي ير  قبار لييييي  )ذا قيييييَر  قبألييييياَي   قب ليييييَر ( قباَنلييييي". 

اليييي  ا َبليييي  اشييييَ د قبطَقيييي   يييي  احَ ظيييي   ر ييييي  بن طَ ييييَ  )قجلةييييَ   يق يييي   قبنلليييي  ي  ييييَ بنللييييَة  ه

  ج ييييَ   ق اييييَر قبشييييل َ   يييي  قباليييييَط  (GE) يقبل ييييد  يقبةينلييييس( يق اييييَد قبارحنيييي  قب َلليييي  بشييييير  

قباحييييرر  يلكيييية قبخطيييييط قبارةلطيييي  ل ييييَ قضييييَ   قبييييى ق طييييَء قبكييييسحل  بنييييينقر  جحَبيييي  يةايلييييد ل ييييت 

يا )ةايلييييد لنئيييي   نييييى قألييييَس ألييييليا( حأليييية قييييَلية قج قر  قباَبليييي  قباشييييَرلس طيلنيييي  قجايييي  لشيييي د ألييييل

1 12". 

 

https://www.ina.iq/168096--.html
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 قألةضَ   لرباَلل  بينلر يي لد قباَبل  لش ة ق ايقد قبا  ي   اة  اَلَ  قبضرقئة 

ب س ييييَء  ينليييير يي لييييد ينقر  قباَبليييي  قألةضييييَ   قبنلليييي  قباَبليييي  قبللَلليييي   قبلييييي  ق  ي َبيييي  قجللييييَء قب رققليييي 

 لش ة ق ايقد قبا  ي   اة قاَلَ  قبضرقئة.

يذ ييييير  قبييييي قئر  ق  سالييييي  بالنيييييس قبلييييييقة   ييييي  لليييييَة ةن ةيييييد )يق (  قة "قبنللييييي  قباَبلييييي  قبللَللييييي  

قألةضييييَ   قبلييييي  ينليييير قباَبليييي  ي َبيييي  هلييييَ  ل ايييي  يي لييييد قبييييينقر  طلييييف ألييييَا  يايييي رقء  يييية اكييييرف 

 رلل ".قبرق  لة يقبض

ي ضيييييَف قبلليييييَة  قة "قجألةضيييييَ   ةضيييييال  الَقشييييي  حل ليييييَ  ق اييييييقد قبا  يييييي   اييييية قاَليييييَ  قبضيييييرقئة 

 ةرلنية  للَر". 3.7قبلَبا  

 

 

 للَلل  ةألةضلف النس قبخ ا  لخكيص قب رلَ  قبيظل ل  قب قبةخطلط بلل 

 

  قب س يييييَء  قب يييييَ ر قألةضيييييَ   بللييييي  قبةخطيييييلط ق أليييييةرقةلل  يقبخ اييييي  قجةحَ لييييي  قبللَللييييي   اييييييقنلة لليييييين

 .قباة ييييييييييييييييييييييييييييييييييييي   بالنيييييييييييييييييييييييييييييييييييييس قبخ اييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  قجةحيييييييييييييييييييييييييييييييييييييَ ا

 ة"بللييييي  قبةخطيييييلط ق أليييييةرقةلل  يقبخ اييييي    يذ ييييير  قبييييي قئر  ق  سالييييي  بالنيييييس قبلييييييقة  ييييي  لليييييَة 

قجةحَ ليييي  قألةضييييَ   رئييييلس النييييس قبخ ايييي  قجةحَ ليييي  يقب ييييَ ر قباة يييي   لرئَأليييي  قبلَئيييية ل رليييي  إلييييرقهل  

 ."رئييييييييييييييييييييييييييييييييييييلس قبنلليييييييييييييييييييييييييييييييييييي  يحضييييييييييييييييييييييييييييييييييييير ق  ضييييييييييييييييييييييييييييييييييييَء

   ة"رئييييلس ي  ضييييَء قبنلليييي  قألييييةا يق خييييسد قجألةضييييَ   إبييييى  ييييرت رئييييلس النييييس قبخ ايييي  ي ضييييَ  

قجةحَ ليييي  الليييينق  قبالنييييس    اييييَ ةيييي  لحييييا إلييييرقءق  النييييس قبخ ايييي  قجةحييييَ ا  لاييييَ لة نيييي  لاةَل يييي  

ةل لييييذ قبال ييييَ  قبييييينقرا  ي ير قبالنييييس  يييي  قييييَلية ق ايييية قباييييذقئ  لخكيييييص قبيييي رلَ  قبيظل ليييي  يألييييلد 

 ."د ايييييييييييييييييييييييييييييييييييس ينقر  قبةخطيييييييييييييييييييييييييييييييييييلطة َيليييييييييييييييييييييييييييييييييييد يةلأليييييييييييييييييييييييييييييييييييل 

ي شييييَر  قبيييي قئر  قج ساليييي   إبى"ةيييي قرس قبا ةرحييييَ  يقبيييييريق بر ييييس األييييةي   انييييد  لاييييَ للألييييل  اييييس 

 ."اةطنلَ  يةطيرق  قبارحن 
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 قبل د قبللَلل : قب اد لاللَء قب َي لأللر ليةلر  اةألَر   

 

 يضييييح  بلليييي  قبل ييييد يقجةكييييَج  قبللَلليييي   قبلييييي  قب س ييييَء  ة َكييييلد قألةضييييَ ة َ   قب رققليييي  ي َبيييي  ق للييييَء

بييييينلر قبل ييييد  ي لاييييَ   يييي   ق ةرقضيييي َ  نييييى ةكييييَال  قبييييرلط قبأليييي    قبا يييي   ايييية قبشيييير   قجلطَبليييي   

 . شَر  إبى  ة قب اد لاللَء قب َي لأللر ليةلر  اةألَر  

 (  إلييييد "ةييي  قأليييية رقت قب  ليييير ايييية ق اييييير خييييسد قجألةضييييَ   )يقي يقيييَد  ضييييي قبنلليييي    لييييد قب ييييةسيا بيييي 

قجخلييييير  بيييييينلر قبل يييييد يقباييييي رقء قب يييييَالة بنشييييير َ  قبارةلطييييي  ليييييَبينقر   ي يييييَة قبةر لييييين  نيييييى الليييييَء 

 ."قب َي"  الللَ  ة "قلشَء قباللَء لأللر لش د لل  ييةلر  اةألَر  

لاد قبا  اييييي  اييييية قبشييييير   يذ ييييير  ة "قجألةضيييييَ   لَقشييييي   يييييذب  ايضيييييي  قبيييييرلط قبألييييي    يةكيييييَا

قجلطَبليييي   حلييييا ق ةرضييييلَ  نييييى قبةكييييَال   يل ييييَ  لشييييئ   نييييى قألييييَس ةكييييَال  اةييييري لايييي ق  قبييييذا بيييي  

 ."للكر قبلير

ي  يييي   لييييد "طييييرح  يييي  قجألةضييييَ   انييييف قبخطيييييط قبليليييي  قب رققليييي  يقباشييييَ د قبةيييي  ةيقل  ييييَ يقج قء ياييييَ 

رلة اكييييرللة ي يييي   إللييييَ   يرق  بنطلييييَر لة نيييي  لةيييي للر طييييَئرق  ايييية  ييييسا لايييي ق   يقجأليييية َل  لطلييييَ

قب رققيييي "  ج ةييييَ قبييييى  ة "هلييييَ  اسحظييييَ  ايييية قبليييييقة  نييييى قبل ييييد قبخييييَص حلييييا ةيييي  ةيييي يلل َ بنييييينلر 

 يقبا رقء قب َالة يأللة  قرألَد قبلةَئج خسد قلَ  قنلن ".

 

 ة شف انف  ألَ   للر    ينقر  قبل ط يهر  قبللَرا لَئل قبل   قبضرقئة.. 

 . ش   قبلَئل  نهر  قبللَرا  قب س َء   ة انف  ألَ   للر    ينقر  قبل ط  ايقنلة للين

قة "ينليييير ل ييييط ح يايييي  قب ييييَظا  لييييذر قبراييييَ   يييي  قب لييييية   يقَبيييي  قبللييييَرا  يييي  الشييييير  ليييير  لألييييلي  

يللشيييياد قبيييير ا قب ييييَ  ل ضييييل   ألييييَ   يييي  هلئيييي  قبضييييرلل  بللاطيييي   نييييى حليييي  قب ألييييَ  قب لليييير  يييي  ينقر  

(  يجر " اَلاَئيييييي  ٠٠٠ ٥٠٠ ٥٢٠ ٨٢٥لييييييَرا  قبيييييي  "خألييييييَر  قب ييييييرق  لحيييييي ي  )يب ةيييييي  قبل."قبييييييل ط

ايييية  يقئيييي   قبل طليييي    يخاأليييي  ي شييييرية انلييييَر يخاأليييياَئ  ي شييييرية انلييييية يخاأليييياَئ  قبييييف  يجر"

 .  ط لأللة ة  لد     ليج  قبةرقخلص بح د قبرالن  قبل ط     قبلكر 
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 جء قبينرقء يلاس ةيققلس ب    لنأل   : قبألي قل  بد حرل  قخةلَر ه  ن  ةر    لَئةقب

 لرباَلل  

ق ييي  قبلَئييية  ييية ةحيييَبف قب ييييةم   نييي  ةر ييي   قب س يييَء  قة رئيييلس النيييس قبيييينرقء قبا نييييف   قب يييرق  لليييين

 احا  شلَ  قبألي قل  بد حرل  قخةلَر قبينرقء جة قب َللل  قبينقرل  قكلح  ق لر اة قبألَل 

"لحييية لكييي   لايييس ةيققليييس للَللييي  ب  ييي  لنألييي  قلةخيييَة  ةر ييي  قضيييَف  ييي  ح ل يييد بي َبييي   قب يييرق  لليييين 

  ."قب َللل  قبينقرل  لي  قجح  قبا لد  جة قجأللي  قبا لد لكَ ف قأللي   طن  النس قبليقة

ينق  لييييَب يد" قبا نياييييَ  قجيبليييي   يييية قب َللليييي  قبينقرليييي  ايييية لَحليييي  قبة ألييييلاَ  لَقليييي   نييييى حَب ييييَ  يقيييي  

لييييَ  قة " األييييَح  قجخةلييييَر  يييي  هييييذ  قب َللليييي  قكييييلح  ق ليييير ايييية ة ييييية قبةاللييييرق   ل ييييَ لألييييلط "  الل

ارشييييحلة  يبييييد حرليييي  قجخةلييييَر  يييي  قبييييينقرق   ٤قبألييييَل  حلييييا قة قبألييييي قل  لخةييييَر ايييية لييييلة ق  يييير ايييية 

 ."قبخ ال  لاَ ةةسئ  يلرلَالد قبح يا 

 

 

 لَأل  خشَة: غ ق أللط ة لألرق  اة لي  خَص ل ققبلَئة  

 

ة د لَأليييي  خشييييَة  قب س ييييَء  قة غيييي  قجرل ييييَء أليييييف لط يييية لألييييرق  ق يييي  قبلَئيييية قباأليييي   ايييييقنلة للييييين

 ."يك  َ ل ل َ "اة لي  خَص ل ق

ليييد "غييي ق ألييييف لط ييية  ييي  أليييرق  اييية ليييي  خيييَص لييي ق  أليييرق  قيقيييَد خشيييَة  ييي  الشيييير  لييير  لأليييلي  

 ."بلس ب َ ا لد    قب َب 

   للييير  يييي  ينقر  ي شييي   قبلَئلييي  نهييير  قبلليييَرا   يييي  يقييي  أليييَل  اييية قبليييي  قب س ييييَء   ييية انيييف  أليييَ

يقَبيييي  قبللييييَرا  يييي  الشييييير  ليييير  لألييييلي  ةَل ةييييد  ايييييقنلة للييييين   قة "ينليييير ل ييييط ح يايييي  .قبييييل ط

قب يييَظا  ليييذر قبرايييَ   ييي  قب ليييية يللشييياد قبييير ا قب يييَ  ل ضيييل   أليييَ   ييي  هلئييي  قبضيييرلل  بللاطييي   نيييى حلييي  

يب ةيييييييي  قبللييييييييَرا  قبيييييييي  "خألييييييييَر  قب ييييييييرق  لحيييييييي ي  ."ب ألييييييييَ  قب لليييييييير  يييييييي  ينقر  قبييييييييل ط

(  يجر " اَلاَئييييييي  يخاألييييييي  ي شيييييييرية انليييييييَر يخاألييييييياَئ  ي شيييييييرية انليييييييية ٠٠٠ ٥٠٠ ٥٢٠ ٨٢٥)

ايييية  يقئيييي   قبل طليييي    ييييط لألييييلة ة يييي لد   يييي  ليييييج  قبةييييرقخلص بح ييييد قبرالنيييي    يخاأليييياَئ  قبييييف  يجر"

 .قبل ط     قبلكر 
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 لل ا قألةارقلد اة قبحان  قب ر ل  ض  اطَر  ر ي  قبلَئة احا  قبكل ي 

قلييي   قبلَئييية  ييية قئيييةسف  يبييي  قب يييَلية احاييي  قبكيييل ي   قبليييي  قب س يييَء  قأليييةارقلد اييية  نياييي  قبا ي َبييي  

حانيييي  قباأليييي يبلة قب يييير  ةلييييَ  اطييييَر  ر ييييي  يقباطَبليييي  للغسقييييد   لاييييَ  شييييَر قة هييييذ  قبحانيييي  "أللَألييييل  

يقيييَد قبكيييل ي   ييي  حييي لا إة "اطيييَر  ر يييي  هيييي اييية قباطيييَرق  قبةييي  ألييية ية ا اييي  لييي ق  ييي  ."قلة َ لييي 

باأليييية لد يقبييييذا أللألييييَه   يييي  ة نليييين قبل ييييد قبيييي يب  يقبيييي قخن  بن ييييرق "  اضييييل َ "لألييييةارة ايييية قبحاييييس  ق

ي ضييييَف   لييييد "لليييية قب اييييد  نييييى  ة ل ييييية هلَبيييي  ."قبةيييي  ةطَبيييية للغسقييييد ل يييي   يييي    لييييَ  ايييية ق ةةَحييييد

يةيييَلس  ."اطيييَر  ييي   يييد احَ ظييي  بايييَ بيييد اييية  َئييي  ققةكيييَ ا يال  ييي  بناييييقطللة  نيييى لاليييس قباأليييةيلَ 

لييييد "غليييير األييييايح بنلَليييية قب يييير ا قج ةييييرقت  نييييى ق ةةييييَح اطييييَر  ر ييييي   يهييييذق أللَألييييل  غليييير يقر    

ي ييييَة لَئيييية رئييييلس قبلرباييييَة شييييَخيقة  ليييي    قيييي  طَبيييية   قاييييس ."يقلة َ ليييي  ج ةخيييي   اكيييينح  قبلنيييي 

قج لييييلة  للل ييييَف قب اييييد لاطييييَر  ر ييييي  لألييييلة اييييَ قأليييياَهَ "اشييييَ د  الليييي  يا يقييييَ   لليييي  يإ قرليييي "  

لشييييَر قبييييى قة قبالنييييس قب رليييي   يييي   ر ييييي  قيييي   ليييير ر ضييييد يقألييييةل َر   .ل يييي  لييييي  ايييية ق ةةَحييييد يذبيييي 

يةشييييلر .""ب ييييذ  قبةكييييرلحَ  قبةيييي  ةيييي ة  ضيييياة األنألييييد قأليييية  قف احَ ظيييي   ر ييييي  يإ قرة ييييَ يايقطلل ييييَ

اكييييَ ر اطن يييي  إبييييى  ة قبحيييينة قبيييي لا رقط  قب ر ألييييةَل  لرئَأليييي  األيييي ي  لييييَرنقل   ييييَرت الييييذ ألييييليق  

 ر يييي  قبييي يب   يليييد أليييل  ر  نيييى اطيييَر  رلليييد قبييي يب   ا  ييي   يليييي   رقنييي  اييية ق قنيييل  ق ةةيييَح اطيييَر 

  .ج ةةَح قباطَر

    قبلكر   ل شف  أللَة الس  اد شر َ  ركلل    ن  اش ير لَئة قب 

 شيييف قبلَئييية  ييية احَ ظييي  قبلكييير   نييي  اشييي ير  قبليييي  قب س يييَء  ق أليييلَة قبةييي  ةييي  س  ي َبييي  قبا نياييي   

 اييييَد الييييس شيييير َ  ة يييي   قبخيييي اَ   للييييَء قبلكيييير  ا َلييييد قجأليييية َل  لشيييير َ  يهاليييي  ح يايييي  ةكييييرلف قج

يقيييَد اشييي ير  ييي  .يغلييير   ييييء    لايييَ   ييي   ة قباحَ ظييي  ة يييَل  قهايييَد اة اييي  اييية قليييد قبح ياييي  قبار نلييي 

حييييي لا   إة "قب ييييي ف ق أليييييَس يرقء قبايييييَء   يييييي  قبشييييير َ  ق للللييييي  قبةييييي  قييييي  ةخييييي    لليييييَء قبلكييييير  

لل  قباخةكيييي   يييي  ةحنليييي  قبالييييَ  يةييييي لر قبطَقيييي  قب  رلَئليييي  ج لة نيييي    ييييط لحييييَج  قب َأليييي   َبشيييير   قبكييييل

ي ضييييَف   ة "قبألييييلة قبييييرئلس لةا ييييد لايييي قر  قبخيييييقطر بنشيييير َ  ."قبةيييي   كييييلح  لشيييي د يقضييييم بن لييييَة

ق لللليييي  ايييية قلييييد ح يايييي  ةكييييرلف قج اييييَد لضيييياط ايييية ل ييييت قبل ييييَ  قبأللَألييييل "  الللييييَ  ة "هييييذ  

ي يضيييييم  ضيييييي النيييييس ."   ا خ اييييي  بنشييييي ة قب رققييييي  يخَكييييي  قبالةايييييس قبلكيييييراقبشييييير َ  ج ة ييييي 

قبلييييقة   ة "احَ ظييي  قبلكييير  ة يييَل  اليييذ أليييليق    لييي   اييية اشيييَ د  لرنهيييَ ةحنلييي  قباليييَ  يقنييي  قبطَقييي  

قب  رلَئلييييي   قج  ة إليييييرقءق  قبح ياييييي  قبحَبلييييي   يييييَة ة يييييية اة اييييي    ييييي   ييييي   قبةيكيييييد قبيييييى حنييييييد 

ذق قبة ايييي  قةضييييم ايييية خييييسد ةكييييرلم رئييييلس ح يايييي  ةكييييرلف قج اييييَد يلييييلة اشيييي ير   ة "هيييي ."لذرليييي 

يةييييَلس ."اكييييط ى قب ييييَظا  حيييييد قباييييَء قبة َقيييي  اييييس قبشيييير   قبكييييللل   بايييي قر  ل ييييت قبشيييير َ  ق لللليييي 

قييييَئس : " كييييلحلَ  نييييى ل ييييلة ةييييَ   ة هلييييَ  ة ايييي ق  بالييييس  للييييَء قبلكيييير  ايييية قبةاةييييس لالييييَ  كييييَبح  بنشييييرة 

ية يييييَل  احَ ظييييي  قبلكييييير  اييييية  نايييييَ  ." رلَئلييييي  ة يييييلت  ييييية قبحَلييييي بسأليييييةخ ق  قبلشيييييرا  ي طَقييييي   

اة ييييرر    نييييى قبييييرغ  ايييية  ل ييييَ ةايييييد قبح يايييي  قبار نليييي  للأليييية اَبليييي  قيييي  ةة يييي   النقللييييَ  احَ ظييييَ  

 .  ل  
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 رئلس قبلا يرل  يقبأل لر ق ر ل  للح َة ة نلن قب سقَ  قب لَئل  للة قبلن لة 

لحييييا رئييييلس قبلا يرليييي   ليييي  قبنطلييييف لاييييَد رشييييل   قبلييييي  قب س ييييَء  خييييسد قأليييية لَبد   قبأليييييارل  للييييين

قبأليييييس  للاييييي ق   ة نلييييين ألييييي لر قباان ييييي  ق ر للييييي  قب َشيييييال  بييييي   قب يييييرق  الةكييييير قبن لييييي   ييييي  قكييييير 

يذ ييييير قبا ةييييية ق  ساييييي  برئَألييييي  قبلا يرلييييي   ييييي  لليييييَة    ة "رئيييييلس .قب سقيييييَ  قب لَئلييييي  ليييييلة قبلنييييي لة

قباان يييي  ق ر للييييي     أليييي لرلايييي ق ل   قأليييية لد  ييييي  قكيييير قبألييييس  ليييي  قبنطلييييف لاييييَد رشييييل  قبلا يرليييي 

الةكيييير قبن ليييي  يضييييَقف قبللييييَة   ة "بأليييي لر ق ر ليييي  قيييي   ة َللييييد إبييييى قبييييرئلس  ق قب يييير بيييي   قب َشييييال 

 ليييي  قبنطلييييف رشييييل  لالَألييييل  قلةخَلييييد رئلألييييَ بنلا يرليييي   اةاللييييَ بييييد قباي  ليييي  يقبللييييَح بخ ايييي  قبشيييي ة 

قب رققيييي  يلاييييَ لح يييي  قبة يييي   يقجن هييييَر يقبرقيييي "  ا  يييي ق "  يييي  قباان يييي  ق ر لليييي  ح يايييي  يشيييي لَ بن ييييرق  

ي  ييييرة رئييييلس قبلا يرليييي   يييية "شيييي ر  بأليييي َ   قبأليييي لر ."ليييين  الييييد يقأليييية رقر  يحاَليييي  ألييييلَ ةد يييي  ة ن

لألييييل   نييييى ة نليييين قب سقييييَ  قب لَئليييي  اييييس قباان يييي  ية قب ييييرق  ق ر ليييي   نييييى ة َللييييد"  ج ةييييَ قبييييى "حييييرص

 .قبايققف إنقء قب ضَلَ ق قنلال  يقب يبل  يلاَ لح   قجألة رقر يقبألس     قبالط  

 

 رئلس قبلا يرل  لةن ى لرقل  ة لئ  اة رئلس  يب  ق اَرق  

قبليييي  قب س يييَء  لرقلييي  ة لئييي  ةن يييى رئيييلس قبلا يرلييي   لييي  قبنطليييف لايييَد رشيييل     ي َبييي  ق لليييَء قب رققلييي 

 .اييييييييييييييية رئيييييييييييييييلس  يبييييييييييييييي  ق ايييييييييييييييَرق  احاييييييييييييييي  لييييييييييييييية نقلييييييييييييييي   د ل ليييييييييييييييَة

يقيييييَد قبا ةييييية ق  ساييييي  بيييييرئلس قبلا يرلييييي   ييييي  لليييييَة ةن ةيييييد )يق (  إة "رئيييييلس قبلا يرلييييي   لييييي  

قبنطليييف لايييَد رشيييل  ةن يييى لرقلييي  ة لئييي  اييية رئيييلس  يبييي  ق ايييَرق  قب رللييي  قباةحييي   احاييي  لييية نقلييي   د 

 خَايييي  قبيييي  ةير  ":ي يييي  اييييَ لنيييي  لييييص قبلرقليييي ."ةألييييلاد الكيييية رئييييلس قبلا يرليييي  ل لييييَة  لالَألييييل 

  ليييييييييييييييييي قبنطلف رشييييييييييييييييييل  قباحةراييييييييييييييييييرئلس لا يرليييييييييييييييييي  قب ييييييييييييييييييرق  قبشيييييييييييييييييي ل  

لطليييية بيييي   ة   ييييرة ب يييي   يييية  كيييي   قبة ييييَل  ي طليييية قبةاللييييَ  لالَألييييل  قلةخييييَل   رئلألييييَ  بلا يرليييي  

  يشيييي ة لا يرليييي  قب ييييرق  قبشيييي ل   قب ييييرق  قبشيييي ل    اةاللييييَ  ب يييي  لاي ييييير قبكييييح  يقبأليييي َ   يبح يايييي 

 ."انل ق  اة قبة    يق ن هَر

 

 

https://www.alsumaria.tv/Entity/3172698065/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/23483592/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%81%20%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47586/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47637/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%D9%8A%D8%A9/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47637/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%D9%8A%D8%A9/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47585/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47585/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/ar/
https://www.ina.iq/168097--.html
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 قب َظا : ل   لَبح يا  قبل ل   يللة  ة ة ية ب َ ايقنل  ألرل   

اييييي    ييييي  رئيييييلس قبيييييينرقء اكيييييط ى قب يييييَظا   قبليييييي  قب س يييييَء    ةيييييد لَبح ي  ي َبييييي  ق لليييييَء قب رققلييييي 

قبل ليييي    ي لاييييَ شيييي    نييييى ضييييرير   ة ة ييييية ب ييييَ ايقنليييي  ألييييرل      ييييَ قب ييييي  قبأللَألييييل  قبييييى   يييي  

 .رئيييييييييييلس قبيييييييييييينرقء قبا نيييييييييييف يالحيييييييييييد قبحرلييييييييييي   ييييييييييي  قخةليييييييييييَر  َلللةيييييييييييد قبينقرلييييييييييي 

يقييييَد قب ييييَظا   يييي   نايييي  بييييد خييييسد لنأليييي  النييييس قبييييينرقء قبةيييي    يييي   قبلييييي   يةن ة ييييَ )يق (  " لييييَر  

لييييف رشييييل   الَشيييير  ا َاييييد  يييي  قكيييير قبألييييس   ي ةالييييى بييييرئلس قبييييينرقء بييييرئلس قبلا يرليييي   ليييي  قبنط

ف احايييي  شييييلَ  قبألييييي قل  قبةي ليييي   يييي  ةشيييي لد قبح يايييي "  الللييييَ  ة "قبا ايييي  كيييي ل   ي ةالييييى ايييية  قبا نيييي 

قب ييييي  قبأللَألييييل   ة ة اييييد  نييييى ةأليييي لد ا ايييي  قبألييييي قل   يةالحييييد قبحرليييي   يييي  قخةلييييَر  َلللةييييد قبينقرليييي  

 ."حرلييييييييييييييي  ةييييييييييييييي  حراَلليييييييييييييييَ ال يييييييييييييييَبل يييييييييييييييي  لخ اييييييييييييييي  شييييييييييييييي لد  يهييييييييييييييي  

ي ضييييَف  "بلييييَ   يييي   َانيييي  لَبح يايييي  قبل ليييي    يلليييية  ة ة ييييية ب ييييَ ايقنليييي  ألييييرل   بن لييييَ  لا َا ييييَ 

ييقللَة ييييَ ةلييييَ  قبشيييي ة"  اشييييلرق قبييييى  ة "ظييييريف ةشيييي لد هييييذ  قبح يايييي  ليييي    لظييييرف قلةاييييَ   ا  يييي  

قبأللَأليييي  يةييييي لر قبحيييي  ق  لييييى   َليييي   غنيييية ايييي للَ لليييي   للَئلييييَ قباةظييييَهرلة قبييييذلة طييييَبليق للكييييسح قبلظييييَ 

ل َ لييييَب ير   ايييية ق اييييير قبةيييي  ةضيييياة  رقايييي  يحلييييَ  قبايييييقطللة  حلييييا    يييي  هييييذ  قبحر يييي  قبةيييي   ألييييا 

 ."ليييَب  لر اييية قبشييي  قء اييية شيييلَللَ  يقب  لييير اييية قجكيييَلَ  قبخطلييير ا اييية  ليييد  رقاييي  ياألييية لد قب يييرق 

  حلييييا  لييييَ  نييييى حَ يييي  قل لييييَر يةييييَلس  ة "هييييذ  قبح يايييي  لييييَء  يةشيييي ن  ليضييييس ققةكييييَ ا كيييي ة ليييي ق  

ققةكييييَ ا ح ل يييي   ي َليييي  ةحيييي لَ  يضييييس  يريلييييَ يقل لييييَر  أليييي َر قبييييل ط  ي ييييذب  قبكييييرق  قبيييي يب  قبييييذا 

 رق  قبييييل ت  ة لحيييييد قب ييييرق  إبييييى ح ل يييي  خن ليييي  بنكييييرق َ  قب يبليييي  يق قنلاليييي   قج قللييييَ ةا لييييَ لَبكييييلر 

 ."يقبح اييييييييييييييييييييييييييييي  اييييييييييييييييييييييييييييية  ليييييييييييييييييييييييييييييير ةنييييييييييييييييييييييييييييي  قبةحييييييييييييييييييييييييييييي لَ 

كييييسح  يييي  قجقةكييييَ  الييييذ قبنحظيييي  ق يبييييى  ي ألألييييلَ بر ليييي  ققةكييييَ ل  ل ليييي   يلييييلة  لييييد "يضيييي لَ خطيييي  إ

 ييية طرلييي  قبيرقيييي  قبللضيييَء  يللحليييَ ليييي ة لل يييذ ققةكيييَ لَ يقلة نلييييَ ليييد اييية ارحنيييي  قجل ليييَر إبيييى ارحنيييي  

قبلايييييي"  ايضيييييحَ  ة "قب يييييرق  أليييييلد ق ة حألييييية ة رلييييير  يبييييي  كييييي ر قبشييييي ر قبليييييَرا   ألييييير  لايييييي 

 ." %3 9ب يييييييييييييَب  للأليييييييييييييل  لايييييييييييييي لَبشييييييييييييير  ق يأليييييييييييييط ي يييييييييييييَل   يبييييييييييييي  لَ

ي  يييي   ة "هلييييَ  ايييية لشيييي   لَبح يايييي  يج لرليييي  ب ييييذ  قبللَحييييَ   ة ةألييييلد لَألييييا َ  حلييييا إة قبييييل ت 

ل يييييد إة قبي ل يييي  ق لايييي   يييي  حييييلة  ل ييييَ كييييَ ر   يييي  شيييي ر ةشييييرلة ق يد  ياييييس  ييييد هييييذق قبييييل ت شيييي   

ة " ايييير هييييذ  قبح يايييي  للكييييسحَ  هييييذ  قبح يايييي   يل ييييد ق لييييرقءق  قبكييييحلح  قبةيييي  قَايييي  ل ييييَ"  الللييييَ  

أليييلةَة يلكيييف  حليييا  انييي  ب اَللييي  ي شيييرلة شييي رق  يبييي  ةأليييةن    يييط ألييية   شييي ر اييية قبايقنلييي   يايييس 

 ." ييييييييييييييييييييييييد هييييييييييييييييييييييييذق للحلييييييييييييييييييييييييَ ل لييييييييييييييييييييييييير ارحنيييييييييييييييييييييييي  ا ايييييييييييييييييييييييي 

انلييييَر  يجر   49يذ يييير  ة " قحةلييييَط  قبلليييي  قبار يييينا  ييييَة هَلطييييَ  بحظيييي  قألييييةسالَ بنح يايييي  حلييييا  ييييَة 

طلييييَ  يقبلييييي   كييييلم  96ر  ي ييييَة بيييي للَ قحةلييييَط قبييييذهة قرليييية ايييية انلييييَر  يج 85يقبلييييي  بيييي للَ قحةلييييَط  

طليييَ "  اشيييلرق قبيييى  ة "ذبييي  بييي  لييي   ق ةلَطيييَ    يييَبل ت ل ييييد اييية  ألييي َر قبيييل ط يهيييذق بيييلس  134لحييي ي  

كييييحلحَ   يقب  ليييير ايييية  يد قب ييييَب  قرة  يييي   أليييي َر قبييييل ط بيييي ل َ  ب يييية بيييي  لألييييلد لاييييي بيييي ل َ  يهييييذق ل ييييي  

 ." لَهييييييييييييييييييييييييييييييييييييَبنيرقيييييييييييييييييييييييييييييييييييي  ق كييييييييييييييييييييييييييييييييييييسحل  قبةيييييييييييييييييييييييييييييييييييي  طل

https://www.ina.iq/168120--.html
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يب يييي  قبييييى قلييييد "الييييذ قبنحظيييي  ق يبييييى  َليييي  بيييي للَ ر ليييي   كييييسح ينقر  قباَبليييي   قبةيييي  ةللَهييييَ قبييييينلر 

قبألييييَل   يقيييي الَ الاي يييي  ايييية اشييييَرلس ق كييييسح  ي َليييي  ةلَلييييد لَ ةرقضييييَ  شيييي ل   ايييية قلييييد لرباييييَلللة 

ئيييي  قب كيييير"  ايضييييحَ ي ةييييد أللَألييييل  بالييييس ق كييييسح  يييي  ينقر  قباَبليييي  يقبل ييييَء  نييييى  بلييييَ  ة نل ليييي  ج ةس

 ة "ينلييييرق ألييييَل َ قيييي   اشييييري  قباحَألييييل  قبشييييَان  قبةيييي  ةةطنيييية  ةاةيييي  ي ألييييَبلة ح ل يييي   ب يييية قبلالييييس 

 ."حَرل ييييييييييييَ  ياييييييييييييس ذبيييييييييييي  اضييييييييييييللَ لَب اييييييييييييد ل ييييييييييييَ  يهيييييييييييي  ةألييييييييييييةار  يقةييييييييييييَ  

ي شييييَر قبييييى  ة "قباحَألييييل  قبشييييَان  ةألييييَ  لَ  يييي  إل ييييَف قب يييي ر يةحيييي  ايييية قب ألييييَ  يإل ييييَف قبةس يييية  يييي  

 ضيييَلَ   ايييَ حكيييد  ييي  ايضيييي  ق اَليييَ  ل لئييي  قبضيييرقئة قبةييي    نليييَ  ييية  شييي  َ يحيييَيد قب  لييي  اييية قب

قبييييل ت  ة لحايييي  قب َأليييي لة يقبنكيييييص يةحيلييييد قجة ييييَ  إبييييى قبح يايييي "  ا  يييي ق  ة "هييييذق قبايضييييي  ج 

لخييييص قبح يايييي  لييييد  قئيييير  ايييية  يقئيييير ينقر  قباَبليييي   ياييييس  ييييد هييييذق  لييييَ  يد ايييية لل يييي  قبييييينلر قبألييييَل  

  ييل ةييييد لَب لييييَ  لةح ليييي   ي يييي  ضيييييء قبةح ليييي   كيييي ر  اييييرق  لالييييس 2021ر   يييي   ييييَ   يييية هييييذ  قبظييييَه

 ."كيييييييييييييييرف  ا  اَليييييييييييييييَ  لَبضيييييييييييييييرقئة لييييييييييييييي ية قألةحكيييييييييييييييَد ايق  ييييييييييييييي  قبيييييييييييييييينلر

ي شيييييَر إبيييييى  ة "قبيييييل ت لحيييييَيد  ة ل رقيييييد  ا لليييييَح  اليييييذ قبليييييي  ق يد   نليييييَ  ييييية اشيييييري  احَرلييييي  

يقلةيييينقن  ير للييييَ  ة قبح يايييي  بيييي  ةحكييييد قب ألييييَ   حَرللييييَ قب ألييييَ  ية رضييييلَ بضييييايط  لليييير  ية  ليييي ق  

 نييييى ر َليييي  لرباَلليييي   ألييييلَة ا ري يييي  يإلاييييَ ا َرضيييي  ب ييييَ األييييةار   لألييييلة ةضييييرر اكييييَبم قبييييل ت  

 ."  نلييييَ الييييذ قبلييييي  ق يد احَرليييي  قب ألييييَ  يأليييييف لل يييي   خيييير لييييي  ايييية  ايييير قبح يايييي  لاحَرليييي  قب ألييييَ 

اييية قبةحييي لَ  قب للييير  "  ج ةيييَ قبيييى  يليييلة قب يييَظا   ة "ايييَ ةييي  إ سليييد  ييية ايضيييي  قبضيييرقئة هيييي يقحييي 

 ." ة "قبةيييي رلن ألللكييييف هييييذ  قبح يايييي   يألييييةللة ذبيييي  قبةح ل ييييَ  قبةيييي  ل ييييي  ل ييييَ قب ضييييَء ل ييييد هيييي يء

ي  يييي   ة "قب ضييييَء شيييير   يييي  قبةح ل ييييَ  الييييذ شيييي ير يل ييييد هيييي يء  ب يييية قبييييل ت  ييييرف  ة قباألييييَءب  

ى يقبةاطليييي   نييييى قب َأليييي لة ألةكييييد إبلييييد   حييييَيد  ة ل ليييير ضييييل    يلألييييةاد ل ييييت قبظييييريف بخنيييي  قب يضيييي 

ألييييل    يييي   17قبح ل لييييلة ي ألييييلَة هييييذ  قباشيييي ن "  اضييييل َ " ليييي اَ بيييي  ةييييللم قبييييينقر  الييييذ    يييير ايييية 

إللييييَ  لظييييَ   ةاةيييي  قب ةريليييي  لة َاييييد اييييس قب كيييير ي بلييييَ  قبحألييييَة قبكييييحلح   يبييييي  َليييي  هييييذ  ق لظايييي  

 ."ايليييييييييييييييييييييييي   بايييييييييييييييييييييييَ يق ليييييييييييييييييييييييَ  ييييييييييييييييييييييي  هيييييييييييييييييييييييذ  ق شييييييييييييييييييييييي َبلَ 

ل  ق اَلييييَ  ق بضييييرللل   ارهييييَ طيلييييد يج  سقيييي  ب ييييَ ل ييييذ  قبح يايييي  يهيييي  ق لايييي   ب يييية ي يضييييم  ة "قضيييي 

ايييس  يييد هيييذق قةخيييذلَ قيييرقرق  لايضيييي  قباحَأليييل  قبشيييَان  يةل ليييذ   ب ليييد لحةيييَ  إبيييى يقييي   ليييد لحةيييَ  إبيييى 

إ يييَ   هل نلييي  يةرةلييية ل يييت قجليييرقءق   ييي  قبيييينقر "  ج ةيييَ قبيييى قة "قبضيييل  قبةييي  حييي    لشييي ة  ةاةييي  

ألييييلل  لاشيييي ن   ي َليييي  هلييييَ  ق ةرقضييييَ    ليييير  ايييية قبييييل ت  ب يييية قبحايييي    يق لييييَ قب اييييَر    لضييييَ  ة

قة َقلييييَ  اييييس ق ايييي  قباةحيييي     ييييَ    ةاةيييي  ل ييييت قبا َكييييد  يييي  ينقر  قباَبليييي  يهيييي  ةألييييةار  ألييييلللَ  

 ."  يقيييي  ق ةايييي ة َ لالييييس  يد قبالط يييي 2003طيلنيييي   ي ييييَة ايييية قبا ييييريت قبشييييري  ل ييييَ الييييذ  ييييَ  

 يبييي   ييي  قب يييَب   اييية ضيييال َ  يييد  90ار لييي  قبةييي  ققةرحلَهيييَ ةيييةسء  يةة َايييد ايييس يةيييَلس  ة "ق لظاييي  قب 

 يد قبليييييقر قب رققيييي   ب يييية اييييس ق ألييييف قبشيييي ل  هلييييَ  ايييية لحييييَيد  ة للةيييين قبح يايييي  يلخيييير  لخطَلييييَ  

شيييي ليل  يقلةنقنليييي  هيييي   َ قبةأليييي لط  يالييييس  ا إللييييَن ب ييييذ  قبح يايييي "  ا  يييي ق "يلييييي   طييييرقف   ليييي   

ير  الَشييييير   ي غلييييير الَشييييير     ج  ة يييييي  قبيييييينقر  لللرقءقة يييييَ  ايييييس  يييييد هيييييذق حَيبييييي   ة ةضييييياط  لكييييي 

 ." َبح ياييييييييييي  قبةناييييييييييي  أللَألييييييييييي  قبكيييييييييييا  ةحَشيييييييييييلَ   ا احَيبييييييييييي   حليييييييييييَط قبليييييييييييَس

يليييلة "قلليييَ ألييي ةلَ  ييي  ج لكيييلس قبلييي س  يبأليييلَ قنلنييي  قبا ر ييي  لايييَ لحكيييد  نيييى ق رت  يقب يبييي  ة يييرف 

ان ييييَ   لل ييييَ ألةةألييييلة ليييينجند  يقبيضييييس قب رققيييي  ج  ييييد شيييي ء  يبييييي  َليييي  قب يبيييي  ةرليييي   ة ة ييييةم قب

لةحاييييد قبيييينجند  إلاييييَ لحَليييي  إبييييى قبللييييَء يقبكييييلر ايييية  لييييد األيييية لد قب ييييرققللة"  اشييييلرق قبييييى قة "هلييييَ  

ايييية قألييييةاد أللَأليييي  قبكييييا  قبةيييي  ةللللَهييييَ الييييذ قبنحظيييي  ق يبييييى  يقب ييييرق   لييييد اشييييَ د يةحيييي لَ    ليييير   

   يبيييي  ل يييية رقغلييييلة  يييي  ةضييييخل  قباشييييَ د  ي قبيييي خيد  يييي  يبل لييييَ ال ييييرق  إبييييى أللَأليييي  قبكييييلر يقبكييييا
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 ."الَ  ييييَ  أللَألييييل   يييي  للئيييي   كييييلم قب  يييير ليييينءق  ال ييييَ يقنيييي  ةييييي لر قبخيييي اَ  يقب كييييير  يييي  قبة نييييل 

يذ ييير "قلليييَ بييي  لرغييية لَبييي خيد  ييي  الَ  يييَ  يلَبةيييَب  لكيييلس قبلييي س  لييي  قبشييي ة     رليييَ قبكيييا  يلييي   

إحليييَط  نلاييي  قبشييي ة"  ج ةيييَ قبيييى "قلليييَ ةحانليييَ اييية  ليييد   انليييَ هيييي قبيييذا لليييرن ل أليييد  يبييي  لرغييية  ييي 

 ليييييية قبليييييَس قب  لييييير اييييية قجة َايييييَ  يقج ةيييييرقءق  يحةيييييى احيييييَيج  قجغةليييييَد  حليييييا ة رضييييي  بييييي سا 

احييييَيج  قغةلييييَد يبيييي   طييييير قبايضييييي   رغيييي   ة قباحَيبيييي  ق خليييير  شيييي    ضييييايطَ   يبليييي  بةيييي يلن َ  

 ."ير ضييييييييييييييييييييييييييييييييييي  حاَلييييييييييييييييييييييييييييييييييي  بن يييييييييييييييييييييييييييييييييييرق  يبن يييييييييييييييييييييييييييييييييييرققللة

قبيييى  ة "هليييَ  اييية لحيييَيد  ة لشييي   لييي ا خطيييي  ة ييي    نل يييَ قبح ياييي  بكيييَبم قب يييرققللة  ايييس  يييد ي شيييَر 

هيييذق  للليييَ للييية  ة لحاييي   يييد اييية ر يييس رقلييي  احَرلييي  قب أليييَ   يقبليييَس ة يييرف  ة هيييذ  قبحانييي  بنةشييييلق 

ةييييي ة  باحَيبييييي  حيييييرف قبةح لييييي   ي قبةييييي  لر  نليييييد لييييية   لَطنييييي   يقبليييييَس ة يييييرف اييييية هييييي  قب َألييييي ية  

 ة هلييييَ  حلةَلييييَ  لليييير  يرقء هييييذ  قب انليييي "  الللييييَ قلييييد "ج ةيليييي  ح يايييي  ة شييييد  ي ةييييللم  ة يل ر ييييية 

بيييي ل َ  ييييريق   يقب يبيييي  قبلَلحيييي  هيييي  قبةيييي  ةأليييية ار  يييي    يييييد قبلييييَس  يليييير   ة قب  ليييير ايييية  يد قب ييييَب  

 للَ بيييي ل َ  ييييريق   يب ل ييييَ  يد  َشيييين . يقب  ليييير ايييية  يد قب ييييَب  ج ةاةنيييي   ييييريق   ب ل ييييَ  يد لَلحيييي  بيييي 

ألييييلاَ ير  لايذلييييَ   يةييييَليقة   يد كييييالر  ب ل ييييَ ةاةنيييي  رقلييييس  ي خييييَاس قحةلييييَط   يييي  قب ييييَب   يل ييييت 

 ."ق حلييييييَة لضييييييطرية إبييييييى قألييييييةلرق  ق حلييييييَر  يةا ليييييييق ايييييية للييييييَء  يد ةحيبيييييي  إبييييييى إل يلييييييَ 

ي  ييييي   ة "قب يييييرق  لاةنييييي  قبةييييي رلن يقبحضيييييَر  يقب يييييريق  يقبلليييييد قبشيييييلَل  يقبلارق ليييييَ يقب  َ ييييي     يييييد 

 ياييييَ  قبللييييَح بيييي للَ  ياييييَ لحةَلييييد هييييي ق لييييي   يقبكيييي    يييي  قبة ييييَط  اييييس قبان ييييَ  قبخ اليييي "  ا يييي اَ ا

قبشييييي ر بيييييي"قبينرقء قبانةييييينالة لكيييييلَل  قبايييييَد قب يييييَ  يقبةناييييييق لَبةيلل يييييَ   ي يييييذب  احيييييَيبة   بة ييييي ل  

َئس قبخييي اَ  ل كييي ة قبظيييريف  إذ بييي  ةايييير  نيييى قب يييرق  ح ياييي  ةل يييى بألييييلةلة اييية غلييير ايقنلييي "  اةأليييي 

" لييييف يقكيييينلَ قب اييييد إذة  ي لييييف للحلييييَ اييييس قبحراييييَة ايييية قباييييَد  ب يييي  ال لييييَ قجقةكييييَ  ايييية قجل لييييَر  

 ."يللللييييَ لي ييييَ  ايييية قبلاييييي قجقةكييييَ ا  يييي   ييييَب  لشيييي   ةرقل ييييَ   للييييرق  يةحيييي لَ   لليييير  بلالييييس  يد قب ييييَب 

   إلليييَنق  قبح ياييي   يذ ييير "قلليييَ حكييينلَ  نيييى قبار ييين قب يييَل   ييي  قبلايييي قجقةكيييَ ا يقبليييي  ين  ليييَ  نيييل

بيييي  قء قبح يييييا     يييي  قب ييييَ  قباَضيييي   يقبلييييي  لل يييي  هييييذق قب ييييَ  ايييية  ايييير قبح يايييي  اييييس ة يييي ل  قبة رليييير

يلألييييل  ق للييييَن  لييييد هيييي  لألييييل   َبليييي "  ايضييييحَ قة "قبييييل ت لشيييي د  نللييييَ  للييييَ بيييي  لألييييي   ق للييييَنق   

 قييييد ل ييي : بييي للَ خنيييد  ييي  قبةألييييل   يلليييَ بييي  ل ةاييي   نيييى قبايييَد قب َألييي  بكيييلَ   للييييق إب ةريللييي   ي ليييَ 

 َ  قب رألييييَة يقب ييييل  ج  يايييية ل ييييَ  ي  ايييية  ة  يييي  قبأللَأليييي  لليييية  ة ل ييييية هلييييَ  حيييي    لييييى ايييية كيييي 

 ."ق خسقلييييي    لليييييَ ل ايييييد اييييية  ليييييد قبشييييي ة  يبيييييلس اييييية  ليييييد  للييييي ق  حنللييييي   ي اذهللييييي   ي إ للييييي 

يب يييي  قبييييى "قللييييَ ح  لييييَ قب  ليييير ااييييَ ل ةخيييير لييييد  ح يايييي  ي ييييينرقء  ي نللييييَ  ج  لنة يييي  إبييييى ق كيييييق  

طيييَ  قبلشيييَن قبةييي  ةحيييَيد  ة ةلةييين ةحييي   ليييَيلة قبحيييرص  نيييى قبايييَد قب يييَ  لللايييَ هييي      ييير ق طيييرقف ةير 

لَب ييي ر  ييي  ق اييييقد"  ايضيييحَ "قلليييَ  ةااليييَ ايييَ  نلليييَ   نيييى يقبيييينرقء ة لئييي   يييد قبان يييَ   ايييَ  قبيييينرقء 

 ."قبليييييييييييييي    ب يييييييييييييي  ل اييييييييييييييد ي يييييييييييييي   ييييييييييييييد اييييييييييييييَ لألييييييييييييييةطلس ايييييييييييييية ل يييييييييييييي 

ي  ييييَ قب ييييَظا  "قب ييييي  قبأللَألييييل  قبييييى   يييي  قبح يايييي  قب َ ايييي   يإ طييييَء  ألييييح  بييييرئلس قبييييينرقء قبا نييييف 

لَأليييير  يقيييي "  اخَطلييييَ قبييييينرقء لييييَب يد "هلئيييييق  ل أليييي   يقبان ييييَ   لاييييَ لخييييص ةأليييينل    ة ل ييييي  لا اةييييد

 ."ناسئ يييييييييييييييييييييييي  قبييييييييييييييييييييييييينرقء قب ييييييييييييييييييييييييَ الة   ييييييييييييييييييييييييد ينقر  لينقرة ييييييييييييييييييييييييَ

يقيييي   قب ييييَظا  قبشيييي ر قبييييى "لالييييس ايييية   يييي  هييييذ  قبح يايييي "  ايضييييحَ  ة "رهَللييييَ ي انلييييَ لَبشيييي ة 

 ."قب رقق   ة لة َ د ي ة لةللى ق اد لاألة لد   ضد اة قبحَضر
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انلَر  للَر قباخكك  با ةة رئلس قبينرقء لك  َ بنح يا  قبحَبل  يق خر   70لَظ : قبي  

 بنا لن  

انليييييَر  لليييييَر  70  ييييي  قباةحييييي ا لَألييييي  النيييييس قبيييييينرقء حألييييية ليييييَظ   قب س يييييَء قة قبيييييي   قب يييييرق  لليييييين

 قباخكك  با ةة رئلس قبينرقء لك  َ بنح يا  قبحَبل  يق خر بنا لن 

د ايييي ةار كييييح   ل يييي  لنأليييي  النييييس قبيييييرقء  إة "رئييييلس قبييييينرقء اكييييط ى قب ييييَظا  يقييييَد لييييَظ  خييييس

  ييييَ قب ييييي  قبأللَألييييل  باييييلم قبا نييييف احايييي  شييييلَ  قبألييييي قل  قبحرليييي  لَخةلييييَر  رليييي   انييييد"  الللييييَ قة 

 .""قبح يا  قبحَبل  شر   لَب اد الذ قبلي  ق يد   َ   قبةيقنة    ققةكَ  قبلن 

ليييي  ة ن يييي  للكييييسح قبيضييييس قجقةكييييَ ا  يييي  قبييييلس "  اشييييلرق قبييييى قل ييييَ يقضييييَف قة "قبح يايييي  قيييي ا  ر 

 .""اة  ش   قضل  قب ألَ     هلئ  قبضرقئة

يةيييييَلس ليييييَظ   قة "قضيييييل  قب أليييييَ  قب لييييير   ييييي  هلئييييي  قبضيييييرقئة ل  ييييي   قب ضيييييَء حَبليييييَ "  ايضيييييحَ قة 

 .""قبالَبغ قباخكك  با ةة رئلس قبينرقء لايلة قَلية قب    قبطَرئ ب  ةكرف الطن َ  

يقأليييية ر  لييييَب يد  قة "اخككييييَ  قبيييي    قبطييييَرئ لا ةيييية رئييييلس قبييييينرقء ةة نيييي  لة يلضييييَ  قبشيييي  قء 

 ."يقبلرحى

 

 ينلر  قباَبل  ي َب : ا ةاية لا َبل  قضل   ي   قبا أليخ    ي ه 

 ة قبييييينقر    هلييييَ  ل ايييي  احاييييي   قبلييييي  قب س ييييَء   يييي   ينليييير  قباَبليييي  ي َبيييي    ي َبيييي  ق للييييَء قب رققليييي 

يذ يييير للييييَة بنا ةيييية ق  سايييي   يييي  قبييييينقر  ةن ةييييد .ا ةايييي  لا َبليييي  قضييييل   ييييي   قبا أليييييخ    ييييي ه 

)يق (  ة "ينليييير  قباَبليييي  ي َبيييي  قأليييية لن  اا نييييلة  يييية شييييرلح  قبا أليييييخ    ييييي ه  لييييينقرة  قبيييي  َ  

ي ة   بيظيييييَئ      لحضيييييير ي ليييييد قبيييييينقر  يقب يييييَ ر يقب قخنلييييي  يل يييييَن ا َ حييييي  ق رهيييييَة قباطيييييَبللة ل ييييي 

يشييي    احايييي  لحألييية قبلليييَة  نيييى  ة "قبيييينقر  ةييييب  قهةاَايييَ  لَبايييَ  ةليييَ  . "قباة ييي    ييي  ا ييير قبيييينقر 

ا َبليييي  قضييييل   ييييي   قبا أليييييخ    ييييي ه "  اشييييلر  قبييييى  ة "قبييييينقر  لكيييي   اةَل يييي  ايضييييي    اييييس 

شيييي ن  ايييية قلييييد ا ةيييية رئييييلس قبييييينرقء  يةلةظيييير قباكييييَ ق   نييييى ةيكييييلَ  قبنلليييي  قباشيييي ن   قبنلليييي  قبال

ي يضييييييييح   ة "قبييييييييينقر  لَلةظييييييييَر ."2022   8 7(  يييييييي  2212586لييييييييَ ار قبيييييييي ليقل  قباييييييييرق  )

قبةيكيييييلَ  قبةييييي  خنكييييي  إبل يييييَ قبنللييييي  يقباكيييييَ ق   نل يييييَ   حييييييد إا َللييييي  إ رق  قبةخكلكيييييَ  قباَبلييييي  

 ."بشرلح  قبا أليخ    ي ه  ضاة ايقنل  قبألل  قبا لن 
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 ق  رل : قب رق  حرلص  نى  ج  ل ية طر َ     ق نا  ق ي رقلل  قبريألل  

  يييي  األةشييييَر ق ايييية قب يييييا  قَأليييي  ق  رليييي   قبلييييي  قب س ييييَء  حييييرص قب ييييرق    ي َبيييي  ق للييييَء قب رققليييي 

   لايييَ شييي    نيييى ضيييرير  ة  لييي  اخيييل  قب يد.يقيييَد  نيييى  ج ل يييية طر يييَ   ييي  ق ناييي  ق ي رقللييي  قبريأليييل 

قبا ةيييية ق  سايييي  باألةشييييَر ق ايييية قب يييييا   يييي  للييييَة ةن ةييييد )يق (  إة "األةشييييَر ق ايييية قب يييييا  قَأليييي  

ق  رلييي  قألييية لد  لا ةليييد قبليييي   قبألييي لر قبلريللييي   ييي  لاييي ق   أليييللة بللييي  للييي "  اللليييَ   ليييد "ةييي  لحيييا 

ة لييييلة قبلنيييي لة  يييي  قبالييييَج   َ يييي    ضييييس   يييية لحييييا ق يضييييَ  ألييييلد ةاةييييلة قب سقييييَ  قب لَئليييي  يقبة ييييَي

قبأللَأليييييل  يق اللييييي   نيييييى قبكييييي ل لة قبيييييي يب  يق قنلا ".يلشييييي ة ق ناييييي  ق ي رقللييييي  قبريأليييييل     يييييي  

ق  رلييي  " نيييى  هالييي  حيييا ق طيييرقف  نيييى قبحييييقر اييية  ليييد قبأليييس   ييي  قبالط ييي  يقب يييَب "  اشيييلرق  إبيييى 

ر ييييَ   يييي  هييييذ  قبا ر يييي   ي ة ايق ييييد هييييي قبأليييي    قلييييَ   طييييرقف  ة "قب ييييرق  حييييرلص  نييييى  ج ل ييييية ط

ق ناييييي  ليييييَبحيقر".يحيد انيييييف اخيييييل  قب ييييييد قبألييييييرا   شيييييَر ق  رلييييي  إبيييييى "حَلييييي  قب يييييرق  بيقييييييف 

قبالةايييس قبييي يب  ا يييد لشييي د   لييير بة  لييي  هيييذق قباخيييل "  اشييي  ق   نيييى " هالييي   ة لل يييى قبالةايييس قبييي يب  

الَل ييييد قباَبليييي  يقبلشييييرل  يق  ساليييي ".يةطر  ق  رليييي  إبييييى  اةاَأليييي َ   يييي  ايقل يييي  ق رهييييَة يةل لييييف

خطيييييير  ظيييييَهر  قباخييييي رق   ييييي  قبالةا يييييَ   ا  ييييي ق  "قب ايييييد ايييييس قبل يييييَ  قب َليللييييي   بة ييييي لد قيييييَلية 

ا َ حييييي  قباخييييي رق   يةشييييي ل  قب  يليييييَ  قبخَكييييي  ل يييييذ  قبلرلاييييي ".اة لَلليييييد    ييييي  قبألييييي لر قبلريللييييي  

 يييرق  اييية خيييسد  انلييي  قب ييين  قبكييينة يحنيييف قبليييَةي"  ا رليييَ  حيييرص ليييس   " نيييى إ قاييي  قبشيييرق   ايييس قب

 يييية قأليييية  ق  لييييس   "بنة ييييَية اييييس قب ييييرق   يييي  الييييَج  ةلييييَ د قبا نياييييَ  يا َ حيييي  ق رهييييَة يقبلرلايييي  

 قبالظا ".

  َاَ .. ة رلر "خلَل  ق اَل "  اَ  قب ضَء قب رقق   17ق يد الذ 

قبللييييَر  لييييي  قب س ييييَء  ر ييييس ة رليييير قبييييى قبح يايييي    نيييية ينليييير قبييييل ط قب رققيييي  إحألييييَة  ليييي  شيييي   للييييين  

ي ضيييَف  لييي  قبلليييَر  ييي  اييي ةار كيييح     ييي   ايييس . َايييَ   17 ييية "خلَلييي  ق اَلييي " قيييَد هيييي ق يد اليييذ 

ينليييير قب  َ يييي  يقباةحيييي ا لَأليييي  النييييس قبييييينرقء حأليييية لييييَظ   يةَل ةييييد ي َبيييي  شيييي   للييييين  إة "ة رليييير 

َبد إبييييى قب ضييييَء"  ايضييييحَ قة "قبة رليييير قبييييذا كيييي ح  يةيييي  إرأليييي  400قب شييييف  يييية خلَليييي  ق اَليييي  ةضيييياة 

يةيييَلس  "ةييي  إ  يييَء اييي لر  يييَ  قبضيييرقئة ." َايييَ   17ر  ةيييد قبح ياييي  لشييي ة خلَلييي  ق اَلييي  هيييي ق يد اليييذ 

ياس يييييَ   خييييير   نيييييى خن لييييي  قضيييييل  ق اَليييييَ  قبضيييييرللل ". يب ييييي  قبيييييى قة "قبة رلييييير قباة نييييي  ل ضيييييل  

ة لَلليييد قيييَد قباةحييي ا لَألييي  النيييس قبيييينرقء حألييية اييي ."حأليييَلَ  قجاَليييَ  قبضيييرللل  قرأليييد قبيييى قب ضيييَء

لييييَظ   إة "قبح يايييي  قبحَبليييي  هيييي  قبةيييي   شيييي   قضييييل  قب ألييييَ  قب ليييير   يييي   قئيييير  قبضييييرلل "  اشييييلرق  قبييييى 

يق يييي  قة "قضييييل  ."قة "قب ضييييَء ليييي   قبةح ل ييييَ   يييي  قضييييل  حألييييَلَ  قجاَلييييَ  يألييييللةظر لةييييَئج قبةح ل يييي 

ضييييَء حَبلييييَ ". ي لاييييَ لة نيييي  ل ييييَلية ق ايييية قباييييذقئ   قييييَد قب ألييييَ  قب ليييير   يييي  هلئيييي  قبضييييرقئة ل  يييي   قب 

ليييييَظ   إة "قباليييييَبغ قباخككييييي  با ةييييية رئيييييلس قبيييييينرقء بييييي  ةكيييييرف قطسقيييييَ يأليييييةرحد قبيييييى قبح ياييييي  

يةييييَلس قة "قبالنييييغ بيييي  ."قبا لنيييي "  اشييييلرق قبييييى قة "ةنيييي  قبالييييَبغ ةة نيييي  لة يلضييييَ  قبشيييي  قء يقبلرحييييى

 ."  بنش  قء يقبلرحى ي    بنح ي  قب رققل لخكص   َا ا ةة رئلس قبينرقء لد ة يلضَ
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 إ قر  قب يب  ةح   اي   قبةكيل   نى قبح يا  ل َاد   ضَئ َ 

 

حيييي   قئييييةسف إ قر  قب يبيييي   قبلييييي  قب س ييييَء  لييييي  قبألييييل  قبا لييييد اي يييي  قبةكيييييل   نييييى   قبأليييييارل  للييييين 

 .قبح يا  ل َاد   ضَئ َ

د قبيييي يرا قبييييذا خكييييص بالَقشيييي  ةشيييي لد قبح يايييي    يييي  يذ يييير قجئييييةسف  يييي  للييييَة   قلييييد "  يييي  قلةاَ يييي 

 ."احا  قبحنليأل  ا ةة رئلس النس قبليقة

قباأليييييةل ق  قبأللَأليييييل  بنيييييلس  يضيييييرير  قجأليييييرق  لةشييييي لد  ي ضيييييَف قبلليييييَة  قة "قجئيييييةسف لحيييييا قخييييير 

يلحأليييية قبللييييَة    نيييية قجئييييةسف " ناييييد   ييييي  النييييس قبليييييقة قبييييى   يييي  لنأليييي  لييييي  ."ح يايييي  قبخ ايييي 

 ."قبألل  قبا لد بنةكيل   نى قبح يا  ل َاد   ضَئ َ

 

 ق قنل  ق  طَبلَل :  رلس ينقرق  بن ر  يقبألي قل  لان    اَ   ال َ  باش ن  قبل ط اس 

قَبيييي  قبلَئليييي  قب ر ليييي  قبألييييَل    ق  طَبلييييَل    ة  رلييييس ينقرق  بن يييير  أليييية ية  يييي  ح يايييي    ب ييييرق  للييييينق

يذ يييير  طَبلييييَل   يييي  لرلييييَاج   َباألييييطر   ل ةييييد قلييييَ  قب ييييرق  قب ضييييَئل  :"لللايييي  .احايييي  شييييلَ  قبألييييي قل 

ةييييَر ينرقء ضييييي  َء ق طييييَء األييييَح  ا ايييي  بنأليييييي قل  جخةلييييَر ينرقء " ج ةيييي  قبييييى قة "ل يييييت قب ةييييد ةخ

ي ضييييَ   "  نييييى قبلرباييييَة ة لييييل  ق قء قبح يايييي  قبألييييَل   ل َ يييي  . يييي  لل يييييق ةحيييي  قبليييي " حأليييية ة للرهييييَ

يللليييي  طَبلييييَل   قة "ح يايييي  قبألييييي قل  هييييي قخةلييييَر  رققيييي  يهييييي ا ييييريف للنقهةييييد يالييييرة ."قبان ييييَ 

 ."قلليييييييَل  يليييييييَلم يب ييييييية قبةحييييييي لَ   اَايييييييد  للييييييير  يق ايييييييَد   لييييييير  ال  ييييييي    نيييييييى ح ياةيييييييد

يب ةييي  طَبلييييَل  قبيييى قة "قبألييييي قل  ب لييييد  نييي  ةييييَ  ي اليييي  لاشييي ن  قبييييل ط يةكيييي لر  ايييس ققنييييل   ر ألييييةَة 

ي شييييَر  قبييييى قة "غلييييَة قبييييرئلس قبألييييَل  لييييره  كييييَبم  يييية ارقألييييل  ."ي  ييييَ  ب ييييرقر قباح ايييي  قجةحَ ليييي 

ةلكييييلة خن ييييد  ليييي  قبنطلييييف رشييييل  رلاييييَ لييييد رألييييَب   ييييند قي  ةيييية قي غضيييية يقيييي  ة أليييير لييييذب  يايييية 

يللليييي  قة "قجةحييييَ  قبيييييطل   ييييَة ايحيييي ق  ."را يا  يييييا  هيييي  رألييييَب  أللَألييييل  ةحاييييد ا ييييَةس   ليييير الظييييي

لةرشييييلم لييييره  كييييَبم بنرئَأليييي  يرشييييل  بيييي  ل يييية ارشييييحَ  يييية قبحيييينة قبيييي لا رقط  قب ر ألييييةَل  قي رألييييالَ 

 يييية قجةحييييَ  قبيييييطل  ي ييييَن  ارشييييم األيييية د" ج ةةيييي  قبييييى قة "قبحيييينة قبيييي لا رقط    يييي  يرشييييم يحشيييي  

   قة "قجةحييييَ  قبيييييطل  قب ر ألييييةَل  خأليييير ل َطييييَ لةشيييي لد قبح يايييي  لييييَ سة   اييييد برشييييل " ير ."رشييييل 

 ." ج ةة  قبى قة "ل َء لره  كَبم ل لَ   قجةحَ  قبيطل  قب ر ألةَل  قرقر ل ي  بد
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 قبألي قل  لةحألس طرل  "قبحلَل " يقبةلَر قبك را لك   لَلة َ  ش ل 

قبا نيييف احاييي  شيييلَ   قبأليييي قل  إبيييى   ييي  ب يييَء الَشييير يل يييَ  لللايييَ لألييي ى رئيييلس قبيييينرقءشييي   لليييين  

بيلييييد لللييييد يلييييلة ن ييييل  قبةلييييَر قبكيييي را ا ةيييي   قبكيييي ر ليييية   قبةلييييَر قبا نييييف لَب اييييد  نييييى قألييييةح قا 

الَكيييية يينقرق  ل ليييي    يييي  ح ياةييييد قباناييييس ةشيييي لن َ ايييية  لييييد إرضييييَء  ييييد قب ةييييد يق حيييينقة قبأللَألييييل  

قبكييي   قيييَد إل يييَة  ليييَ   ضيييي قب لئييي  قب لَ لييي  بةليييَر قب يييرقةلة  احَيبييي  ب يييَء قبكييي ريل ذق.قباشيييةر   ل يييَ

لرئَأليييي  قبألييييي قل  بي َبيييي  شيييي   للييييين قة "قبةلييييَر قبكيييي را  ةلييييَر  لليييير يبييييد شيييي لل   لليييير  ي َاييييد   ييييَد 

 ييييي  قب انلييييي  قبأللَأليييييل   ييييي  قب يييييرق   يج لا ييييية  ا شيييييخص يل ييييي  قة للحيييييا  ييييية قألييييية رقر أللَألييييي  

ي قل  ل اييييد  نييييى   يييي  ب ييييَء الَشيييير اييييس ن ييييل  قبةلييييَر قبكيييي را يلييييلة قة "قبأليييي ."يلةيييير  قبةلييييَر قبكيييي را

ا ةيييي   قبكيييي ر ايييية قلييييد قجأليييية رقر قبأللَأليييي  خييييسد ق لييييَ  قب نلنيييي  قبا لنيييي   خَكيييي  قة قبألييييي قل  ج لرليييي  

ي ييييَة كييييَبم احايييي  قب رققيييي  اييييَ لل ييييرف ."ة اييييلق قي ققكييييَء  ا طييييرف أللَأليييي   يييي  ح ياةييييد قبل ليييي  

د  ليييي  قبأليييل   إلة يييَ ق   ذق يييَ  ليييي"ينلر قب َئييي " قبا يييرة اييية ن يييل  قبة ليييَر قبكييي را ا ةييي   قبكييي ر قييي  يلييي 

باألييييَ   ق طييييَر قبةلألييييل    يييي  ةشيييي لد ح يايييي  "قئةس ليييي  النلشييييلَيل  الرليييي "   لاييييَ ليييي   ر ضييييد قب ييييَطس 

قباشييييَر   ل ييييَ  ق كييييم  يييية يلييييي  األييييَ   رضييييَء قبةلييييَر قبكيييي را ايييية خييييسد الحييييد الكييييَة  يييي  ةنيييي  

     غضييييية ذبيييي  ل يييييد قب لييييَ ا  يييي  قبةلييييَر قبكيييي را  كييييَ  ر ييييت قألييييةح قا الَكيييية ل ليييي .قبح يايييي 

حألييييلة بي َبيييي  شيييي   للييييين  قة "قبألييييي قل   ل اييييد  نييييى ةشيييي لد ح يايييي  ةيق  ليييي  ةلليييي   نييييى  ألييييَس 

قباحَككيييي   يب ييييذق هييييي ل اييييد  نييييى قألييييةح قا الَكيييية يينقرق   يييي  ح ياةييييد قبل ليييي    ييييية قبالَكيييية 

ر ف لييييييَب يد إة "قألييييييةح قا الَكيييييية ي ."قبحَبليييييي  ج ة  يييييي   رضييييييَء  ييييييد قب ةييييييد ي يييييي  قباحَككيييييي 

يينقرق   ييي  قبح ياييي  قبل لييي    ألييييف ل يييية بيييد ةييي  لر  للييير  نيييى ايقنلييي  قب يبييي  قب َاييي   يهيييذق أليييل  ا 

ليييَب رق  إبيييى خأليييَر   اييييقد  للييير  لشييي د شييي را  يهيييذق  نيييد اييية قليييد إرضيييَء قب ةيييد يق حييينقة ياييية قليييد 

قة هييييذق قبلظييييَ  )قباحَككيييي ( هييييي  قة ل ييييية لظييييَ  قباحَككيييي  هييييي ايييية ل ييييي  ح يايييي  قبألييييي قل   خَكيييي 

لييي ة  هيييذق  ييي  يقييي   شيييف قليييَ ا  ييي  ق طيييَر قبةلأليييل   ."أليييلة قب شيييد يقب أليييَ  طلنييي  قبأليييليق  قبأليييَل  

ينقر   يباَليييي  قبنحظيييي  ةيييي  حأليييي  ةألييييال   22بي َبيييي  شيييي   للييييين   ة قبةشيييي لن  قبح ياليييي  ألييييةة ية ايييية 

   لاليييي   رضيييي َ  نييييى النييييس ينلييييرق  ال ييييَ   نييييى  ة ل اييييد ل ليييي  قبح َئيييية اييييس قب ييييي  قبأللَألييييل 14

ي ضيييييَف  ة قبح َئييييية .قبلييييييقة خيييييسد ق ليييييَ  قب َ اييييي  بنحكييييييد  نيييييى   ةيييييد يةشييييي لد ح ياةيييييد قبل لييييي  

قبينقرليييي  ةين يييي  حأليييية قجألييييةح َ  قجلةخييييَل  يقبةا لييييد قبأللَأليييي   يييي  النييييس قبليييييقة  حلييييا أللةحكييييد 

خنليييي   قبييييل ط  قباَبليييي   ينقرق  يهيييي   ييييد ايييية )قب ق 12قبا ييييية قبشييييل   قباةا ييييد لَ طييييَر قبةلألييييل    نييييى 

قب اييييييد يقبشيييييي ية قجلةاَ ليييييي   قبل ييييييد يقبايقكييييييس   قبنرق يييييي   قب  رلييييييَء  قبكييييييح   قبة نييييييل  قب ييييييَب   

ي ضييييَف لللاييييَ أليييية ية حكيييي  قبا ييييية قبألييييل  أليييي  .قجةكييييَج (قبايييييقر  قباَئليييي   قبرلَضيييي  يقبشييييلَة  

يقب  َ يييي (   اييييَ ةحكييييد قبا ييييية بةلييييَر   ققبكييييلَ    قبةرلليييي   قبةخطييييلط  قبيييي  َ   ينقرق  يهيييي   ييييد ايييية )

يب يييي  إبييييى  ة .قبللئيييي (قجأليييي َة يقج اييييَر  يقب يييي د  قبخَرلليييي   ينقرق  يهيييي   ييييد ايييية ) 4قب ييييير ا  نييييى 

 يييييسا ينقرق  غلييييير أليييييلَ ل  اييييية قبةشييييي لن  قبح يالييييي  ألييييية ية اييييية لكيييييلة قباألييييية نلة يقباأليييييلحللة 

ايييية شيييي ر ةشييييرلة ق يد   ةيييييلر قبلييييَرا  13يللييييم النييييس قبليييييقة قب رققيييي  لييييي  قبخاييييلس .يقبةر اييييَة

لَلةخيييَة رئيييلس قبلا يرلييي  قبل لييي   لييي  قبنطليييف رشيييل   ييي  قبليبييي  قب َللييي  اييية قبةكييييل  ل ييي  بييي  لحكيييد 

 حييي  قبارشيييحلة  نيييى  كييييق   ن ييي   قبلييييقة  ايييَ ليييلص قب أليييةير قب رققييي   ي ييي  قبليبييي  قب َللييي   يييَن رشيييل  

ف رئيييييلس .كييييييةَ   99كيييييَبم  نيييييى كييييييةَ   لايييييَ حكيييييد الَ أليييييد قبيييييرئلس قبحيييييَب  ليييييره   162ليييييي ي نييييي 
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قبلا يرليييي   لييييي  قبنطليييييف رشييييل   ارشيييييم قب ةنييييي  ق  ليييير  ييييي  النيييييس قبليييييقة قب رققييييي   احاييييي  شيييييلَ  

 .قبألي قل   لةش لد قبح يا  قبل ل  

 

 ح يا  ق قنل  ة    قألة  ق هَ بنة َيت اس لا ق  لش ة  س   ان َ  

  ييييي   ح ياييييي  إقنيييييل   ر أليييييةَة  قبليييييي  قب س يييييَء  قألييييية  ق هَ بنة يييييَيت ايييييس   ي َبييييي  ق لليييييَء قب رققلييييي 

يقيييَد قبليييَط  لَألييي  ح ياييي  إقنيييل   ر أليييةَة  ليةليييَر   .قبح ياييي  قبار نلييي   ييي  لاييي ق  لشييي ة  س ييي  ان يييَ 

 ييييَ د   يييي  ايييي ةار كييييح   اشييييةر  اييييس ينليييير قب ييييريق  قبطلل ليييي   يييي  ق قنييييل    اييييَد احايييي   حضيييير  

ارقألييييد )يق (  إة "ح يايييي  ق قنييييل  األيييية    بنة ييييَيت اييييس قبح يايييي  قبار نليييي   يهلييييَ  لرلييييَاج ح يييييا  

ي ضييييييَف  ة "قبح يايييييي  ."140 يييييي  األيييييي ب  قبة ييييييَيت  ي ها ييييييَ ان ييييييَ  قبييييييل ط يقبللشييييييار   يقباييييييَ   

انلييييَر  للييييَر خييييسد قب ييييَ  قبلييييَرا"  ا  يييي ق  "قأليييية  ق   200قبار نليييي   يييي  لايييي ق   رأليييين  اييييرةلة النييييغ 

ي شييييَر إبييييى "ة يييي ل  طنيييية النييييس ينرقء ق قنييييل   لةيييي الة اييييَ   ."  ق قنييييل  بنة ييييَيت ليييي ا يقيييي ح يايييي 

اييييية  ."قبيييييل ط ق ليييييلت بناييييييقطللة يليييييَ خص  يج  بناليييييَط  قبللنلييييي    ة  كيييييد قبشيييييةَء  نيييييى ق لييييييقة

ل ةييييد  يضييييم ينليييير قب ييييريق  قبطلل ليييي    اييييَد احايييي : "إذق  رألييييد ايييية لايييي ق  قبييييل ط ق لييييلت  ألييييلة  لل ييييد 

ي ضيييييَف  ة "ح ياييييي  ق قنيييييل  قشيييييةر  ."يقطللة حألييييية قبألييييي ر قبيييييذا ةحييييي    ينقر  قبيييييل ط قجةحَ لييييي بناييييي 

% يح ياييييي  ق قنيييييل  35 بيييييف  لليييييَر بنلراليييييد قبيقحييييي   يأليييييلةحاد قباييييييقطة  285قبيييييل ط ق ليييييلت لألييييي ر 

65٪". 

 للللر َة لَرنقل : قبح يا  قب رققل  قبل ل    اَا َ قب رك  بحد ل ت اشَ د قبلن 

قيييييَد رئيييييلس إقنيييييل   ير أليييييةَة قب يييييرق  للللر يييييَة ليييييَرنقل   ليييييي  قب س يييييَء  إة قبح ياييييي   شييييي   لليييييين 

ليييَء ذبيييي  خييييسد .قجةحَ لييي  قباناييييس ةشييي لن َ  اَا ييييَ قب ركيييي  بحيييد   ليييينء اييية قباشييييَ د قبةيييي  ةيقليييد قبلنيييي 

ب َئييييد أليييي لر قباان يييي  قباةحيييي    يييي  قب ييييرق   اييييَر  لرقلألييييية رلةشَر ألييييية  ي  ييييَ بللييييَة كييييَ ر  يييية 

يذ يييير قبللييييَة  لييييد ليييير  ةلييييَ د ق رقء حيييييد  خيييير قباألييييةل ق  يقب انليييي  قبأللَألييييل   يييي  .قنييييل رئَأليييي  ق 

قب يييييرق  يقلةخيييييَة رئيييييلس قبلا يرلييييي  ية نليييييف رئيييييلس قبيييييينرقء قبا نيييييف لةشييييي لد قبح ياييييي  قجةحَ لييييي  

ي  يييي  قبييييرئلس للللر ييييَة لييييَرنقل   نييييى  هاليييي   ة ةحيييي   قبح يايييي  قب رققليييي  قبل ليييي   .قب رققليييي  قبل ليييي  

 ان ييييَ  ية يييي   قبخيييي اَ  يةييييي ر  ييييرص قب اييييد  ي ة  اَا ييييَ قب ركيييي  بحييييد ل ييييت اشييييَ د قبلنيييي    يبيلييييَ  

ي ة  نييييى ق طييييرقف قب رققليييي  قبة  ليييير للييييَء  نييييى قباكييييَبم قب نلييييَ بنلنيييي  يلطرل يييي  قألييييةرقةللل  ية اييييد ا ييييَ  

يقشييييَر قبللييييَة  ة ق يضييييَ  قب قخنليييي   قنييييل   ير ألييييةَة . نييييى حييييد قباشييييَ د يإ ييييَ   يح ييييظ قجأليييية رقر

شيييي نةاحيرق   خيييير بسلةاييييَ   ليييير   لييييد قبة  ليييي   نييييى  هاليييي  ح ييييظ قبيئييييَ  ييحيييي   قبكييييف لييييلة  طييييرقف 

يا يليييييَ  إقنيييييل   ير أليييييةَة  يقة ييييي  قبلَلليييييَة  ييييي  قبييييير ا لييييي ة قبييييي يد قبكييييي ل   يقبالةايييييس قبييييي يب  

لرققليييييية   ييييي  اليييييَد قب لا رقطلييييي   قب يييييرق  يإقنيييييل   ير أليييييةَة  ييييية   ييييية  يلةيق يييييية إنقبييييي  قب  ليييييَ  

ي يييي  احييييير  خييير ايييية قجلةاييييَ  قبيييذا حضيييير  قب لكييييد .د قبةيييي  ة ةيييرت ألييييللد إلييييرقء قجلةخَليييَ يقباشيييَ 

قب يييَ  بناان يييي  قباةحيييي    ييي  إقنييييل   ير ألييييةَة  ليييير  قبةلَحيييا  يييي   سقييييَ  قب يييرق  يإقنييييل   ير ألييييةَة اييييس 

لرلطَللييييَ  ي ييييرص ةيألييييلس   ييييَ  قبة ييييَية قباشييييةر  يخَكيييي   يييي  الييييَج  ق  اييييَد يقجأليييية اَر  ي سقييييَ  

ق  يإقنيييييل   ير ألييييةَة ايييييس  يد قبليييييقر يقبالط ييييي   ي يضييييَ  قبالط ييييي  لكييييير   َاييييي  إبييييى لَلييييية قب يييير

 .األَئد ةحظى لَجهةاَ  قباشةر   ي  َ بنللَة

https://www.ina.iq/168076--.html
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 ل    "قبلَةي": ل َن ال َ ح  ق رهَة غلر قيق   قبن ل      حر ق رهيَة 

  يييي  قَئيييي  ل  يييي  "قبلييييَةي"  يييي  قب ييييرق  قب رليييي  للي ييييَل  قلَليةشيييي   قبلييييي  قب س ييييَء  قة   قبأليييييارل  للييييين

 .ل َن ال َ ح  ق رهَة غلر قيق   قبن ل      حر ق رهيَة

للييييييَة   قة "رئييييييلس ل ييييييَن ال َ حيييييي  ق رهييييييَة قب رليييييي  ق يد يقييييييَد قبا ةيييييية ق  سايييييي  بنل ييييييَن  يييييي  

 ."قب رلييي  للي يييَل  قلَليةشيييي  قب يييرق   يييي  قبليييَةي   حنيييفقأليييية لد قَئييي  ل  ييي   لييي  قبيهيييَة قبأليييَ  ا قبيييرل ة

     يييي  إة ل ييييَن ا َ حيييي  ق رهييييَة غليييير قيق يييي  قبن ليييي   يييي  قبحييييرة اييييس  ق يييييق " ي ضييييَف قة "قلَليةشيييي 

ل ييي   ة ق خيييد ة ةل يييَ  خَكييي  ياأليييةح     ييي  حيييرة قباييي ة   يقشيييَر قب رلييي  للي يييَل  خيييسد ح ل يييد  نيييى 

يقب يييييق  قب رققليييي  ا  يييي  ق  ة ل ييييَن ال َ حيييي  ق رهييييَة لحظييييى لا َليييي   قبلييييَةي ضييييرير  قبة ييييَية اييييَللة حنييييف

َ  يييي  قبح ييييَظ  نييييى  ايييية  ق احيرليييي   َبليييي  بيييي    يييير  قب انلييييَ  قبخَكيييي  حيييييد قب ييييَب  ياييييَنقد لن يييية  ير 

 ."قبالط  

 

 

 قب لت  نى  كَل    لَء احَيبة   قبةلَين  نى قب للد قبضيئ     لَلة قب رخ 

ق نليييي  قلييييَ    انلييييَ  لايييي ق   قب س ييييَء  قب ييييلت  نييييى  كييييَل    لييييَء احييييَيبة   قبةلييييَين     للييييينقب ييييرق 

 .  نى قب للد قبضيئ     لَلة قب رخ

طييييذ ر ق يييس  قب ليييَ    ييي  لليييَة ير  بي َبييي   قب يييرق  لليييين  " نيييى ضييييء ا نيايييَ  اييية قحييي  قباة يييَيللة 

  قبييييى ينقر  قجةكييييَج   يييي  الط يييي  )حيييي  ليلييييي  قشييييخَص لحييييَيبية قبةلييييَين  نييييى قب للييييد قبضيييييئ  قب َئيييي 

قبل ييييَ (  نييييى قب ييييير ةيييي  ةشيييي لد قييييي  اشييييةر   ايييية قبنيييييقء قبألييييَ س قب رقيييي  قب َلليييي  شييييرط  قةحَ ليييي  

( ٦يل شييييرقف ياةَل يييي  ايييي لر قأليييي  قألييييةخلَرق   انلييييَ  لايييي ق   ةا ليييي  قب ييييي  ايييية قب ييييَء قب ييييلت  نييييى )

(   قَشييييط   يييي   ١  قَط يييي   يييي   )( ٢اة اييييلة لييييَبلر  قباشيييي ي   ضييييلط لحييييينة    اَ ليييي  بحييييَ   يييي  )

 .{(    لن  حاد  يايق  اخةن   قخر ٢)

 لايييييَ" ةييييي  ةألييييينل  قباة ايييييلة يقباييييييق  قباضيييييليط  إبيييييى قبل يييييَ  ذق  قجخةكيييييَص   ايييييَد ق ليييييرقءق  

  ."قب َليلل  لح   

https://www.alsumaria.tv/Entity/3172698065/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/717558155/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%8A/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/44156/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47585/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/44156/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88/ar/
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 احَ ظَ   4قب لت  نى إرهَلللة ق للة يضلط   ألَ  بن ليق  يقج ة      

رليييي  قجألييييةخلَرق  قب أليييي رل   قب س ييييَء  قب ييييلت  نييييى  رهييييَلللة ق لييييلة يةأليييي   ق نليييي  ا ل  ايييييقنلة للييييين

 .احَ ظييييييييَ  4اة ايييييييلة ل ضيييييييَلَ قَليللييييييي  اخةن ييييييي  يةضييييييييلط  ييييييي س بن لييييييييق  يقج ةييييييي    ييييييي  

 يييير للييييَة بنا لرليييي    قلييييد "للييييَء   نييييى ا نياييييَ  قألييييةخلَرل   قل يييي  ب ألييييا  يشيييي ة قألييييةخلَرق  ي ايييية <ي

طر ب ليييييَ   طينخرايييييَةي يقب رقييييي  قب َشييييير  يقب َالييييي  يقبألَ ألييييي  قليييييَ ة  قبلكييييير  يالأليييييَة يقبا ييييير قباأليييييل

 شيييير يقبخَاأليييي   شيييير يلَبة ييييَية اييييس  بيليييي  ةنيييي  قب لييييَ ق  ةيييي  لكيييية  اييييَئة اح ايييي   يييي  قباحَ ظييييَ  ) 

لللييييي  يالألييييَة يقبلكيييير  يقجللييييَر(  قأليييي ر   ل ييييَ قب ييييلت  نييييى إرهييييَلللة ق لييييلة يةأليييي   اة اييييلة لايييييق  

ةنيييي  قباحَ ظييييَ    لاييييَ ليييير  ةأليييينلا   إبييييى قبل ييييَ  قبا لليييي  قَليلليييي  اخةن يييي   يييي  ألييييلطرق  يالييييَط  

يقضيييييَف  قليييييد "ا يييييَرن قجأليييييةخلَرق  قب ألييييي رل  ةا لييييي  اييييية ضيييييلط  ييييي س بن لييييييق  يقج ةييييي   . كييييييبلَ  

(  10ضييييي  قبييييي ري  يقجشيييييخَص يلاأليييييَيا ي )  SPG9 ( كيييييَريخ اييييية ليييييي  61لحةييييييا  نيييييى) 

 2( قل ييييين  لي ليييييَ ي )  3ة للييييير ي ) ( األيييييَطر  4 لييييييق  لَألييييي   احنلييييي  قبكيييييلس ياخةن ييييي  قجشييييي َد ي ) 

 ."( لَظير هَية 2ي  ر  ي )  12.5ي حَيل   ةَ   12.5( شرلط قحَ ل   

 ." يخة  قبللَة  قة "ا َرن قبل   قب ل أل  قَا  لَبة َاد ا  َ حألة قبضيقلط
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 قبلَكرل  قبل ط    ح د  51إللَن ح ر قبلئر 

  نليييي  شيييير   قبح يييير قب رققليييي   يييي  ينقر  قبييييل ط  قبلييييي  قب س ييييَء  إللييييَن ح يييير   ي َبيييي  ق للييييَء قب رققليييي 

لئييييرق   يييي  قبح يييييد  131(  يييي  احَ ظيييي  ذا قييييَر  ا  يييي    ح يييير يقألةكييييسح 51قبلئيييير قبل طليييي  )لَكييييرل  

 رققلييي   لَألييي   لييي  قب يييرل  لَكييير  يقيييَد اييي لر  يييَ  شييير   قبح ييير قب .قبل طلييي  قب رققلييي  خيييسد قب يييَ  قبليييَرا

اةييييرق    2109يل ايييي   51)يق (: إة "قباس ييييَ  قب لليييي  يقب ل ألييييل   يييي  قبشيييير    لليييين  ح يييير قبلئيييير ي بيييي 

لئيييرق  ل طلييي   ييي  ح يييد قبلَكيييرل  قبل طييي  لَبة يييَية  20ضييياة قب  ييي  قبالييير  ايييس شييير   ل يييط ذا قيييَر بح ييير 

ى  ة " انلييييَ  قبح يييير ليييير  لَألييييةخ ق  ي شييييَر إبيييي ."اييييس شيييير   )يذر  ييييير ( بة يييي ل  قبخيييي اَ  قبل طليييي 

حكيييَة"  اللليييَ   ليييد "قبلئييير قبرقليييس قبيييذا ةللييين  1000ذا قب ييي ر  قبحكيييَلل   (IDC 46)  ل يييَن قبح ييير

ي  يييي  لَكيييير  ة "شيييير   قبح يييير قب رققليييي   لليييين  خييييسد قب ييييَ  قبلييييَرا  ح يييير ."قبشيييير   ضيييياة قباشييييري 

ل يييييَن  43اللليييييَ   ة "قبشييييير   ةاةنييييي   لئيييييرق  ل طلييييي    ييييي  قبح ييييييد قبل طلييييي  قب رققلييييي "  131يقألةكيييييسح 

حكيييييَة  يلاةييييي   3000 - 500ل يييييَنق  حييييي ل َ  ةةيييييرقيح ق رةيييييد ليييييلة  30ح ييييير يقألةكيييييسحَ  اييييية ضيييييال َ 

 ." ان َ  نى طيد قبرق   قبلارق ل  باألَح  قبلس 

 ق الة قب َ : قرقر  يل ل ق خلر لخ ت إلةَ  قبل ط ة  لَ لاَ  

الظاييي  قبييي يد قباكييي ر  بنيييل ط " يلييي "  هلييي   قبايييلص  ة  لييي   قبليييي   يييرر ق ايييلة قب يييَ  ب ي َبييي  قبا نياييي  

قب س ييييَء  نييييى  ة قييييرقر  يليييي ل ق خليييير لخ ييييت إلةييييَ  قبييييل ط ةيييي  لَ لاييييَ   إذ قييييرر  قبالاي يييي  قةخييييَذ 

يقييييَد ق اييييلة قب ييييَ  بييييي " يليييي ": " ييييَة .ايقييييف قألييييةلَق  بناألييييَ     يييي  قأليييية رقر  أليييييق  قبييييل ط قب َباليييي 

 ."ةحر  ق ة بالس  ا  نا  األة لسهلَ  ةيق      قبر ا بن

  ةيييييلر   نييييى خ ييييت ق لةييييَ  ليققييييس انليييييل   5يقة يييي    ضييييَء " يليييي ل"  يييي  خةييييَ  قلةاييييَ    ق رل ييييَء 

   نيييييى  ة لييييية    ييييي  2023لراليييييد لياليييييَ   ييييي  ليييييي الر  يةا لييييي  "إ يييييسة قبة يييييَية" حةيييييى ل َلييييي  

نقرليييي  بييييي " يليييي ل"  ييييد شيييي رلة  شيييي ر   لاييييَ ألييييةلةاس بلليييي  قبارققليييي  قبي 6قجلةاَ ييييَ  قبينقرليييي   ييييد 

اييية لَحلييي   خييير    شيييَر قبايييلص إبيييى  ة قبطنييية  نيييى قبطَقييي  اييية قبالةظييير  ة .باةَل ييي  األيييةل ق  قبأليييي 

انليييييية لراليييييد  258.7انليييييية لراليييييد لياليييييَ  اييييية  351% إبيييييى 23  ليققيييييس 2045لرة يييييس لشييييي    ييييي  

لة ق  ليييير  يييي  ايييينلج ي  يييي  ق اييييلة قب ييييَ  بييييي " يليييي "  ة قبييييل ط ألييييلظد كييييَحة قبلكيييي .2021ليالييييَ   يييي  

ةرلنلييييية  يجر  نييييى قبايييي   قبطيلييييد   12.1يقييييَد إة قطييييَ  قبييييل ط لحَليييي  إبييييى قأليييية اَرق  لييييي .قبطَقيييي 

 ايييَ شييي   ق ايييلة قب يييَ  بيييي " يلييي "  نيييى  ة .يإذق بييي  ةةح ييي  هيييذ  قجألييية اَرق    ييي  لشييي   ل كيييَ  ية نليييَ 

اشييييلرق  إبييييى  ة خ ييييت قجلل َ ييييَ   قبالظايييي  أليييية ق س  يييية قلة ييييَد اةيييييقنة يشييييَاد بنطَقيييي  ج لأليييية ل   حيييي ق  

 .للة  ة ة ية بد األَرق  اة     يلللا  يض  َ لال َ     قج ةلَر

 

https://www.ina.iq/168056--51-.html
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 يقشلطة ة يد إل َ  ل   قن  َ بنأل ي ل  لش ة قحةلَن ايقطة  ارل  

  يييي   ينقر  قبخَرلليييي  ق ارل ليييي   ة ايقطلييييَ  ارل لييييَ ايييية  كييييد أليييي ي ا احةليييين حَبلييييَ  يييي    ريلةييييرن

 .ب  إة يقشلطة  ل   قن  َ بنرلَت ارقرق لش ة قباأل ب قبأل ي ل   يقَ

يذ يييير  كيييييحل   يقشيييييلطة ليألييييي   ييييي  يقييييي  اةييييي خر اييييية ليييييي  قج ليييييلة  ة قبألييييي ي ل   كييييي ر  ح ايييييَ 

 َاييييَ  نييييى قبأليييي ي ا ق ارل يييي  أليييي   إلييييرقهل  قباَضيييي  لألييييلة ةارليييي ق  قلة يييي   ل ييييَ قبح يايييي   16لَبألييييلة 

ليييييَ    ييييير إرهيييييَل  ياحَيبييييي  ن ن ييييي  قألييييية رقر يقَبييييي  قبكيييييحل   إة قباَضييييي  قة ييييي  "لَ ة.قبألييييي ي ل 

ي  يييي  اةحيييي ا لَأليييي  ينقر  . َاييييَ 16قباان يييي  ي  يييي  ق رهييييَة يةايلنييييد".  اييييَ ةيييي  ال ييييد ايييية قبأليييي ر بايييي   

قبخَرللييي  ق ارل لييي  قحةليييَن قباَضييي   ييي  قبألييي ي ل  ب ليييد قاةليييس  ييية ةح لييي  قبة اييي  قبةييي  قحةلييين لأليييلل َ 

قييييَد قباةحيييي ا  قبييييذا ةحيييي ا شييييرلط   يييي   قب شييييف  يييية  ي ةح ليييي  اي يييي  إب ييييَء قب ييييلت  نلييييد لَبةح ليييي . ي

ي ضيييَف قباةحييي ا "اليييذ حييي يا ذبييي   .هيلةيييد  إة يقشيييلطة ةةيييَلس قضيييل  قباَضييي   ييية   ييية اليييذ ق ة َبيييد

قاليييَ ليييَبة للر  ييية اخَي ليييَ لَأليييةارقر ي نيييى لحيييي ا  يييف لشييي ة هيييذ  قب ضيييل   نيييى األيييةيلَ   نليييَ  يذبييي  

  لييييذب . قبح يايييي  قبأليييي ي ل  ةيييية    ق يبيليييي   يييي   يييي   اييييرق   يييي  يقشييييلطة يقبرلييييَت  يألليقكييييد قب لييييَ

يةيييي ة  هييييذ  ."ياضييييى قييييَئس "ج للييييين  ليييي ق ةلييييرل  قبة لليييير قبأليييينا ."قبةيييي  ليبل ييييَ بحييييد هييييذ  قباأليييي ب 

قباأليييي ب   يييي  يقيييي  ة اييييد  لييييد إ قر  لَليييي ة  نييييى إ ييييَ   ة لييييل   سقة ييييَ اييييس قبأليييي ي ل   يذبيييي  ر ق  نييييى 

 .اة ق ةرقضَ  قبيجلَ  قباةح   إ سة الاي    يل ل خ ت إلةَ  قبل ط  نى قبرغ 

يبييي  ة شيييف يقشيييلطة اييية قليييد  ييية ق ة يييَد قباَضييي    نيييى قبيييرغ  اييية  ة يقشيييلطة ليألييي  ذ ييير   ليييد ةييي  

يلل ة يييي   ة هلييييَ  .ق ة َبييييد  يد ايييير   يييي  لييييي الر ةشييييرلة قب ييييَل  قباَضيييي   ليييي اَ  ييييَة ليييينير قبرلييييَت

   خكييييي   لييييَر بنيجلييييَ   شييييرق  قبايييييقطللة ق اييييرل للة احةليييينية  يييي  قبخييييَر  يل ضيييي   احةليييين بيييي 

قباةحييييي   ا يييييد ريأليييييلَ يإليييييرقة يقبكيييييلة. ياييييية غلييييير قباييييي بيف  ة لحةلييييين حنليييييف بنيجليييييَ  قباةحييييي   

ي يييي  ق شيييي ر ق خليييير      يييي  إ قر  لَليييي ة ل ي هييييَ   ييييَ   قباحةليييينلة ق اييييرل للة  .ايييييقطللة  اييييرل للة

 .  ايقطللة  ارل للةي لرا  ك  َ  بةلَ د قبألللَء اس ريأللَ ي لنيلس بة الة حرل  لحي ألة

يةليييييرا يقشيييييلطة احَ  يييييَ  ايييييس ايألييييي ي بةييييي الة ق  يييييرق   ييييية للاييييي   ييييير  قبألييييين  لرلةلييييي  لرللييييير 

 .قباألليل     ريأللَ لة   ةة ن  لَباخ رق  يلل ا اشَ  قبلحرل  قبألَل  ليد يلسة

 

 

 



 

   2022-10-19 /  ثالثاءال

 116/  العدد 

25 
 

 

 

 

 قبلَا   قب رلل  ةرحة لةرقلس  ألةرقبلَ  ة ق ةرق  َ لَب  س  َكا   ألرقئلد

RT   ليييي  لَا يييي  قبيييي يد قب رلليييي  ل ييييرقر قبح يايييي  ق ألييييةرقبل  قبةرقلييييس  يييية قييييرقر ألييييَل   َليييي  قيييي  رح

 .قةخذةد  ألةرقبلَ لَج ةرقف لَب  س قبارلل   َكا   ألرقئلد

ييليييد ق ايييلة قب يييَ  بنلَا ييي   حاييي   ليييي قبايييلط  قبشييي ر بنح ياييي  ق أليييةرقبل  قبل لييي   " نيييى إقييي قا َ  نيييى 

ل   لاييييَ ل  ييييس ةاأليييي َ لَب ييييَلية قبيييي يب "  حألييييلاَ   نيييية قباةحيييي ا هييييذق قبةكييييحلم ب ييييرقر قبح يايييي  قبألييييَ

  لَأل  ق الة قب َ  لاَد

ي يضييييم رشيييي ا  ة " لييييي قباييييلط ل اييييد  ة ةحييييذي قبيييي يد  قبةيييي  ألييييل   ة  قيييي ا   نييييى قج ةييييرقف لَب يييي س 

  قبةرقلييييس  يييية ةيل َة ييييَ  ألييييي  1967 َكييييا   ألييييرقئلد  ي ل ييييد أليييي َرقة َ إبييييى قبا لليييي  قباحةنيييي  الييييذ 

 ."ةد  ألةرقبلَلاَ   ن

ي  يييييرة  ييييية "ة ييييي لر  قب للييييير بشيييييلَ    يييييَللرق )قب َكيييييا  ق أليييييةرقبل (  ييييي  قبةاألييييي  لاليييييَ ئ قب  قبييييي  

يقب يييييَلية"  يشييييي    نيييييى  ة "حيييييد قبييييي يبةلة لظيييييد قبكيييييلا  قبيحلييييي   قباة ييييي   نل يييييَ يقبالأليييييلا  ايييييس 

 ."قب َلية قب يب  بنةيكد إبى ةأليل  ل َئل   َ ب  للة قب نألطللللة يق ألرقئلنللة
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  ي رقللَ ةلحا قطس قب سقَ  قب لنياَألل  اس إلرقة لأللة ةنيل هَ ريأللَ لَبألسح 

قييييَد ينليييير قبخَرلليييي  ق ي رقليييي  لييييي  قب س ييييَء إلييييد قيييي   ققةرقحييييَ بنييييرئلس  يبييييي لالر نلنللأليييي     ريلةييييرن

 .ل طس قب سقَ  قب لنياَألل  اس إلرقة لأللة كَ رقة َ اة ق ألنح  بريأللَ

ينلر  الةييييري  يبللييييَ  يييي  ايييي ةار كييييح    ة ط ييييرقة ةةحاييييد قباأليييي يبل   َانيييي   يييية ةيييي الر يذ يييير قبيييي 

 ي رقلليييَ  اضيييل َ  ليييد أللرأليييد ايييذ ر  رأليييال  إبيييى إأليييرقئلد بطنييية إاييي ق ق    يييَ  لييييا  يرلييي  يقبة يييَية 

 .   هذق قب طَ 

 " رلألَ: ق جف لةظَهرية    لَرلس بناطَبل  لر س ق لير ي"قحةرق  قبح     ق ضرقة

ةظيييييَهر  جف ق شيييييخَص  ييييي  قب َكيييييا  قب رلألييييل  ليييييَرلس قب س يييييَء  بناطَبلييييي  لر يييييس ق ليييييير   24قلس يييير

ةييي ق لَ  قبةضيييخ  قبيييذا ةشييي    قبيييلس  يليييَبةنقاة ايييس  يقحةيييرق  قبحييي   ييي  ق ضيييرقة. لييي ة  ذبييي   ييي  خضييي 

ياألييييةي  َ  قبيقييييي   يضييييايطَ  قبح يايييي    ييييَ ة   بن اييييد. يقيييي    ييييَ  إضييييرقة قب ييييَانلة  يييي  قباكييييَ  

إبييييى لَليييية  يييي   ل َلييييَ  يالظاييييَ   ذ  قبةحر ييييَ   ا لييييي  "قبة لئيييي  يق ضييييرقة" قجةحييييَ  قب ييييَ  بن اييييدب يييي 

قب س يييييَء بناطَبلييييي  لنليييييَ   ق ليييييير  ييييي  ايقل ييييي    رلأليييييَ خييييير   جف ق شيييييخَص  ييييي .شيييييلَلل   خييييير 

ةيييي  .قبةضييييخ   يقحةلَلييييَ  نييييى إللييييَر قب ييييَانلة قباضييييرللة  يييي  قباكييييَ   ياألييييةي  َ  قبيقييييي   نييييى قب اييييد

د  قبيييذا قيييَ  لةلظيييل  ليييي  "قبة لئييي  ل طييي  ةلايييس  ييي  قبيييلس   لحألييية قجةحيييَ  قب يييَ  بن اييي  150ةح لييي  حييييقب  

يق ضيييرقة"  هيييذق إبيييى لَلييية  ييي   ل َليييَ  يالظايييَ  شيييلَلل   خييير . يل ييي  قبييي  ي  إبيييى  ييي   قطَ يييَ   

قبا ألألييييييييَ  قبح ياليييييييي  يقبطَقيييييييي  يقبل ييييييييد قب ييييييييَ  يألييييييييَئ   قبشييييييييَحلَ  يقبكييييييييلَ   قباذقئليييييييي  

 ا   ج ةيييي  ةيييي  ي يقلطنيييي   اي يييية ضييييخ   يييي  لييييَرلس شييييَر   لييييد  جف ق شييييخَص  كييييرق  ةة يييي ..يقبةلييييَر 

ق ضييييرقة  يييي  اكييييَ    ايييية ل يييي   خيييير  ةيقكييييد."إبييييى نلييييَ   ق لييييير ي"قحةييييرق  قبحيييي   يييي  ق ضييييرقة

 ألييييلي لة   يييي   قبة رليييير  قبييييذا  طييييد لشيييي د  لليييير ةينلييييس قبيقييييي   يييي  لالييييس  لحييييَء قبييييلس  الييييذ حيييييقب 

قب يييَ   ييي   لأليييلطَ  نيييى شييير َ  قبل يييد ق ضيييرقة  يييَة ب ييية قباسحيييظ  ة ةييي  لر."الاي ييي  "ةيةيييَد إلللرللييين

اييييس ةرقلييييس حر يييي  قبحييييَ س   ب يييية حر يييي  اةييييري ق ل ييييَ   َليييي  شييييلد طلل ليييي .  اييييَ  (RATP) لييييَرلس

   نيييي  ةلألييييلد قضييييطرقلَ   نييييى قبحر يييي  رغيييي  ةألييييللر (SNCF) لَبلألييييل  بحر يييي  شيييير   قبأليييي   قبح ل ليييي 

لة إقنلالييييلة ل   ي ييييَة ةيييي  لر ق ضييييرقة  نييييى شييييل   قب طييييَرق  ق قنلاليييي  قبأليييير.قطييييَر يقحيييي  ايييية  ييييد قطييييَرا

احطييييي  غيييييَر  ي بليييييية قبلَرلأليييييل  اييييي س  قلةظييييير قبر يييييَة قبيييييذلة ق ةيييييَ يق هيييييذ   لنليييييَ    نيييييى ركيييييلف

َ ايييَ ةييي  ر  نيييى خيييط قبأليييلر هيييذق. ي يضيييح  بليليييير بييييللن  ل يييَ يكييين  لَب طيييَر  قجضيييطرقلَ  قبةييي  غَبلييي 

 .""اة خر     ر اة ألَ  ..  َة ق ار اة لَ 
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