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وكيلييييبأاءشبييييي أ(..).)صالحلبوسييييرأس يييياعاأاي بيايييييأشسيبسيييييألبشيجاييييبأاش نيبييييي أالليييييي أالبالبيشسييييبأ ❖

 (العااجسب

   (شيا(..)وكيلبأأ6ص.) غاسدةأب أالحلبوسرأبعأاشطالقأكأاأالعيلمأفرأجطا ❖

ابييييدحأسبحييييرأبييييعأواسيييياأال علييييسمأالعيييييلرأسييييب أا ا  ييييي أأشيئيييييأائييييساأبيليييياأالشييييوايأد.اييييين وا  ❖

بيلبسييييييييييساةأال علسبسييييييييييبتأووسيييييييييي باااأالييييييييييدامأوال عيييييييييييو أالب بيييييييييياأبييييييييييعأالسييييييييييلطبأ

 (..)بوجعأبيلاأالشواي(7.)صأال ااسعسب

شيئيييييأائييييساأبيليييياأالشييييوايأس يييياعاأاي بيايييييألااسييييي أالليييييي أالشسيبسييييبألبشيجاييييبأسييييب أ عاسيييياأ ❖

 بوجعأبيلاأالشواي((..)7.)صأالدواأال ااسعرأوالاجيبر

 (..)السوباسبأشسوا(8.)صبيلاأالشوايأسشااأيدو أعابي أيلس  ألسومأغد ❖

الاااايييييبأالشسيبسيييييبألييييييسالعالدأشسيييييواسرأشسيييييعاأ شليييييي أاييييياسحبأناسييييييرأالكلسيييييي أالااااسيييييبأفيييييرأ ❖

 (العالدأشسوا(..)8.)ص2023بوااشبأ

 (وكيلبأاءشبي أالعااجسب(..)9.)صالندبي أالشسيبسبأ حددأبدسالألبعيليبأبل أالعاوائسي  ❖

(..)وكيلييييييبأ9.)صالشااهييييييبأالشسيبسييييييبأ حلييييييرأاييييييددأدايييييييو أال سيييييييد..أ شيئبييييييبأفييييييرأالبحيييييييكم  ❖

 (البعلوبب

وكيليييييبأ(..)10.)صالبيلسيييييبأالشسيبسيييييبأ س جيييييس أائيييييساأبيلييييياأالندبيييييبأبايييييي أ عسيييييس أالعليييييوبسس  ❖

 (اءشبي أالعااجسب

 (البعلوببأ(..)وكيلبأ10.)صالشااهبأالشسيبسبرأال ح سقأبساجبأال ا أول أبااحل أاءنساة ❖

 (البعلوبب(..)وكيلبأأ11ص.)سكا أسبيأاس  يلبأساليأالشيياأالبلداويأالشيئيأبحبد ❖

سكايييييييي أايييييييي أاي بيييييييييتأشسيييييييييبرألبشيجاييييييييبأا ا ييييييييدا ا أالشيئيييييييييأدانيييييييي أااجييييييييرأالييييييييرأ ❖

 (البعلوبب(..)وكيلبأ11.)صال اكسب

الاسيييييديرأاييييدمأحسييييمأبااييييحرأ ا ابييييياأوالبسئييييب أواا أ عطسيييي أان سييييياأااسييييي أالشيئيييييأبحبييييدأ ❖

 (البعلوبب(..)وكيلبأأ12.)صالليي أالشسيبسب

 (البعلوبب(..)وكيلبأأ12.)صرأال سيدأسس  ح أفرأهذاأال طيتالسالالشرالشيئيأولسدأ ❖
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ائييييساأاليبالواسييييبأساكييييدأعهبسييييبأالعبيييي أللولييييو أاليييياأش يييييئ أاحييييدأبيييي أ  ييييياأال غسيييياا أالبشينسييييبأ ❖

 (وكيلبأاءشبي أالعااجسب(..)13.)ص

 ((..)السوباسبأشسوا13.)صل ي أللسوداشرأوالبيلكر..أببيح ي أسسيسسبأوعبشسبأواج ليدسب ❖

بغييييييييييييدادألوااييييييييييييشط رأشيييييييييييياف أاسيييييييييييي ندامأاءااجييييييييييييرأالعااجسييييييييييييبأل الدسييييييييييييدأدو أ ❖

 (..)السوباسبأشسوا(14.)صاليواا

 (السوباسبأشسواأ(..)14.)صائ ال أاالويأسيددأال أكسدرأاش نيبي أببكاة..أوو ؟ ❖

ال سيييييي رأالحايييييدأعسيييييالمأفيييييرأبشيييييي أالدوليييييبأالعااجسيييييبأبيل جيييييي أالييييياأالطيئ سيييييبأبيييييس أالايييييسعبأ ❖

 (ا قأشسوا(..)15.)صوالسشب

ال يييياا أ(..)15ص.)كيييياديأجبيييي أالبييييير ألبغييييداد-الييييدسب ااطرأسكايييي أسييييبيأ عطسيييي أل ييييي أكيييياديأ ❖

 (شسوا

ال يييياا أ(..)16.)صائيييي ال أالشليييياأسيييياف أيعيييي أالعييييااقأسيييييحبألييييااتأبكاييييو ألييييدو أاليييييواا ❖

 (شسوا

 (البعلوبب(..)وكيلبأأ16ص.)الغيادسي أ كا أبيلدلس أ واطأالكيظبرأبساجبأال ا  ❖

(..)وكيليييييبأ18.)صبيفييييي أطيلبييييييشررأا  حييييييدأالكادسييييي يشرأحييييياسصأالييييياأشييييييي أحكوبيييييبأالسيييييوداشر ❖

 (البعلوبب

(..)العاليييييدأ18.)صالحييييي أوالعبييييياةأ علييييي أاسييييييدةأاايييييدادأالبع بييييياس أالب يييييويس ألليييييدسياأالب دسيييييب ❖

 شسوا(
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وكيليييييييييييييييبأا سييييييييييييييي نبياا أ ويييييييييييييييي أدايييييييييييييييوةأليييييييييييييييي البطاودس أوالب ليييييييييييييييولس أ ❖

 (السوباسبأشسواأأ(..)19ص.)والبس  سلس  

وكيليييييبأ(..)19ص.) لبسيييييذأدانييييي أبداسيييييبأاب دائسيييييبأبيلسيييييلسبيشسبأ100 جشبليييييبأدنيييييي  أ  نشيييييقأشحيييييوأ ❖

 (البعلوبب

 

 

 

 

 

 

اييييي قأ(..)20ص.)بالسيييييس أدو اأ110ببسعيييييي أالبشييييياأالباكيييييايأالعااجيييييرأ يييييشن  أالييييياأبييييييأدو أ ❖

 (شسوا

بلييييييييافيأالااييييييييسدأوالاافييييييييدس أساييييييييددا أاليييييييياأبواكبييييييييبأال كشولويسيييييييييأالبلييييييييافسبأفييييييييرأ ❖

 (ال اا أشسوا(..)20ص.)البالد
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 (سكييأشسوا(..)21ص.)2022بحجواأاابي أالعيلم..أجطاأ  صأااسطأاف  ي أبوشدسي أأ ❖

 (سكييأشسوا(..)21ص.)هاةأعاجسبأ جايأالياائا ❖

ج يييييسالأيييييياا أجيييييابي أ اكسيييييبأاسييييي الدف أبشييييييطقأايييييبي أأ31الباليييييدأالسيييييوايأسعلييييي أسييييي وطأ ❖

 (أ٢٤فااشاأأ(..)22ص.)سواسي

 

 

 

 

الييييدفيتأالاوسيييييسبرأكسسييييي أ والييييي أاف عيييييي أبحيييييو  أاسييييي  اااسبأواسييييي الدا أبحطيييييبأالطيجيييييبأفيييييرأ ❖

 (اوسسيأالسومأ(..)23ص.)اابواويس أبيل ذائ 

 غلوبييييي أ يييييسبا رأبعظييييمأدو أ سييييسيأوالبحييييسطأالاليييييدجأافجيييي أداييييمأوااييييشط أفييييرأبوايال اليييييأبييييعأ ❖

 (شوفوس ر(..)24ص.)بكس 
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أالليي أالبالبيشسبأأالحلبوسرأس اعاأاي بيايأشسيبسيألبشيجابأاش نيبي أ

اأ يييياعاأائييييساأبيليييياأالشييييوايأبحبييييدأالحلبوسييييرتأالسييييومأاءحييييدتأأ/وكيلييييبأاءشبييييي أالعااجسييييب اأشسيبسييييي اي بياييييي

ألبشيجابأاش نيبي أالليي أالبالبيشسب.

وجييييي أبااسيييي أ)وات(رأو أ ائييييساأبيليييياأالشييييوايأبحبييييدأالحلبوسييييرأ يييياعاأالسييييومأاي بياييييياأجييييمأااسييييي أ

أالليي أالشسيبسب .

أوعجي أع أ ذلاأيي ألبشيجابأاش نيبي أالليي أالشسيبسب .

أ

  غاسدةأب أالحلبوسرأبعأاشطالقأكأاأالعيلمأفرأجطاأ

أ

الييييقأائييييساأبيليييياأالشييييوايأالسييييومأاءحييييدتأباييييأ أاح جييييي أدولييييبأجطيييياألبوشييييدسي أكييييأاأأ/  شييييياكيلييييبأو

   العيلم.

(رأ ببييييييااأللاييييي س بأجطييييياأ2022 اييييياس أال ييييييشرأأ20فيييييرأ دوسشيييييبأ يبعالييييييأ شييييييا أ)أوجيييييي أالحلبوسييييير

ولعيلبشييييأالعابيييرأهيييذاأا شييييياأالكبسييياأوال شظيييسمأالببالييياأوالاائيييعألبوشيييدسي أكيييأاأالعييييلمأاليييذيأهيييوأبحييي أفنييياأ

أأأواا اااألك أاابر .

أ

أ

أ

أ

أ

أ
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ابدحأسبحرأبعأواساأال علسمأالعيلرأسب أا ا  ي أأأشيئيأائساأبيلاأالشوايأد.اين وا 

 أبيلبسساةأال علسبسبتأووس باااأالدامأوال عيو أالب باأبعأالسلطبأال ااسعسب

شيئيييييأائييييساأبيليييياأالشييييوايأالعااجييييرأد.اييييين وا أابييييدحأعحبييييدأبييييعأواسيييياأأبحييييربوجييييعأبيليييياأالشييييواي/أ

ال علييييسمأالعيييييلرأوالبحييييرأالعلبييييرأد.شعييييسمأالعبييييوديأالسييييب أالك سلييييبأل ا  ييييي أبيلبسييييساةأال علسبسييييبأو طييييوساأ

الييبعيييييي أوالبعيهيييييدأو يييييوفساأالبسييييي لابي أالدااسيييييسبأوبيسح ييوشييييي أعبشيئشييييييأالطلبيييييبتأوييييييي أذلييييياأنيييييال أ

تأوجيييييدمأال الييييييشرأ2022/11/20ةأسيييييسيد  ألب ييييياأواااةأال عليييييسمأفيييييرأالعيليييييببأبغيييييدادأالسيييييومأاءحيييييدأاسييييييا

اأفييييرأالوجيييي أذا يييي أيالييييودأالييييواااةأباكييييدااأ وال باسكييييي أللسييييسدأالييييواساأببشيسييييببأ سييييشب أباليييييمأابليييي تأب بشييييي

أفييييرأسييييسيقأحدس يييي أاليييياأوسيييي باااأالييييدامأوال عيييييو أالب بيييياأبييييس أالسييييلطبأال ايييياسعسبأوباسسييييي أالدولييييبت

اأاليييياأبسيييي و أالييييوط أ و سييييسبيأالييبعييييي أالعااجسييييبأوبيييييي أال علييييسمأفييييرأالييييبالدأجييييدأاييييالدأ ياسنييييياأبايييياجي

العابييييرأوالعيييييلم.ب أييشبيييي أعاييييايأالعبييييوديأايييي أسييييعيد  ألاسييييياةأشيئيييييأائييييساأالبيليييياتأفسبيييييأعسيييي عا أ

سساأابييييي أواااةأال عليييييسمأفيييييرأالبحييييييواأالعلبسيييييبأوا دااسيييييبأال يييييرأ  عليييييقأب طيييييوساأالييبعيييييي أوفيييييقأالبعيييييي

الالييييسشبتأوعفيييييدأبأشيييي أ ييييمأ اييييكس أبيليييياأوس ايييييايأبيييي أالنبيييياا أواءكيييييدسبسس أوذويأا ن ليييييصأبالييييد أ

  بكس أعدا أالواااةأببيأسشسيمأبعأالحييبألل طوساأوالطبو أشحوأال  دمأالعلبر.

شيئيأائساأبيلاأالشوايأس اعاأاي بيايألااسي أالليي أالشسيبسبألبشيجابأسب أ عاساأأأ

 أالدواأال ااسعرأوالاجيبر

 يييياعاأشيئيييييأائييييساأبيليييياأالشييييوايأالييييدك واأاييييينوا أابييييدحأاي بيايييييألااسييييي أأ/بوجييييعأبيليييياأالشييييواي

بأسيييييب أاسييييييدةأبحجيييييواأااسيييييي أوبب ليييييرأاللييييييي تألبشيجايييييأأ٢٠٢٢/١١/٢٠اللييييييي أالشسيبسيييييبأسيييييومأا حيييييدأ

 و ساةأاب أالليي أوا دأا ي بياي أباك أبك  أ شيياأال واشس أو عاساأالدواأالاجيبرأللبيلا.

و ييييمأنييييال أا ي بيييييتأبحييييرأاهبسييييبأا سييييااتأبيشيييييياأال ييييواشس أبيييي أنييييال أا ل يييياامأبع ييييدأا ي بياييييي أواداا أ

بعييييدأاشجيييييياليأواسليييييلاليأاليييياأال ييييواشس أاليييياأيييييداو أا ابييييي أوالبجييييرأبييييي ياا ا أال يشوشسييييبأل ايييياسعاليأ

 ليييييييييييييييييييييييييييسطأشاليئسيييييييييييييييييييييييييييبأ لبيييييييييييييييييييييييييييرأا ح سيييييييييييييييييييييييييييييي أالبطلوبيييييييييييييييييييييييييييب.

واكييييدأشيئيييييأائييييساأبيليييياأالشييييوايأا أالبيليييياأحيييياسصأاليييياأانييييذأدوا أباييييك أكيبيييي أبيييي أنييييال أ  عسيييي أ

الييييدواأال ايييياسعرأوالاجيييييبرأفييييرأال  يييياةأالب بلييييبأواشيييييياأباييييياسعأال ييييواشس تأو  عسيييي أا ييييياا ا أالاجيبسييييبتأ

 يليييييييييياأسيييييييييي  يبعأكيييييييييي أهييييييييييذ أا بييييييييييواأبيه بيييييييييييمأبيييييييييييلط.باييييييييييسااأاليييييييييياأا أائيسييييييييييبأالب

وجييييدمأااسييييي أالليييييي أايييياحيأب لييييالأحييييو أابيييي ألييييييشالمأوباييييياسعأال ييييواشس أال ييييرأ شيجايييياليتأوالبايييييك أ

والبعوجيييييي أال يييييرأ وايييييي أسيييييساأابلالييييييتأو يييييمأطيييييا أالحليييييو أوالب  احيييييي أوالبعيلييييييي أل يييييذلسلاليأبايييييك أ

أح س ر.

أ

أ

https://iq.parliament.iq/blog/2022/11/20/%d9%86%d8%a7%d8%a6%d8%a8-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%af-%d8%b4%d8%a7%d8%ae%db%95%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84-42/
https://iq.parliament.iq/blog/2022/11/20/%d9%86%d8%a7%d8%a6%d8%a8-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%af-%d8%b4%d8%a7%d8%ae%db%95%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84-42/
https://iq.parliament.iq/blog/2022/11/20/%d9%86%d8%a7%d8%a6%d8%a8-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%af-%d8%b4%d8%a7%d8%ae%db%95%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84-42/
https://iq.parliament.iq/blog/2022/11/20/%d9%86%d8%a7%d8%a6%d8%a8-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%af-%d8%b4%d8%a7%d8%ae%db%95%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84-42/
https://iq.parliament.iq/blog/2022/11/20/%d9%86%d8%a7%d8%a6%d8%a8-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%af-%d8%b4%d8%a7%d8%ae%db%95%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84-42/
https://iq.parliament.iq/blog/2022/11/20/%d9%86%d8%a7%d8%a6%d8%a8-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%af-%d8%b4%d8%a7%d8%ae%db%95%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84-42/
https://iq.parliament.iq/blog/2022/11/20/%d9%86%d8%a7%d8%a6%d8%a8-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%af-%d8%b4%d8%a7%d8%ae%db%95%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84-42/
https://iq.parliament.iq/blog/2022/11/20/%d9%86%d8%a7%d8%a6%d8%a8-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%af-%d8%b4%d8%a7%d8%ae%db%95%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84-42/
https://iq.parliament.iq/blog/2022/11/20/%d9%86%d8%a7%d8%a6%d8%a8-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%af-%d8%b4%d8%a7%d8%ae%db%95%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84-42/
https://iq.parliament.iq/blog/2022/11/20/%d9%86%d8%a7%d8%a6%d8%a8-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%af-%d8%b4%d8%a7%d8%ae%db%95%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84-42/
https://iq.parliament.iq/blog/2022/11/20/%d9%86%d8%a7%d8%a6%d8%a8-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%af-%d8%b4%d8%a7%d8%ae%db%95%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84-42/
https://iq.parliament.iq/blog/2022/11/20/%d9%86%d8%a7%d8%a6%d8%a8-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%af-%d8%b4%d8%a7%d8%ae%db%95%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84-42/
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ألسومأغدبيلاأالشوايأسشااأيدو أعابي أيلس  أ

عالييييي أبيلييييياأالشيييييوايتأالسيييييومأا حيييييدتأيدولييييي أاابيييييي أيلسيييييبأالبالبيييييي أسيييييومأغيييييدأالسيييييوباسبأشسيييييوا/أ

ا  شس .وشاييييا أالييييدائاةأا االبسييييبألبيليييياأالشييييوايأيييييدو أا ابييييي أوالييييذيأ جييييب أنبيييياأف يييياا أوجيييييفبأ

شو أالييييياأالبشيجايييييي أالعيبيييييب.ويي  أف ييييياا أييييييدو أا ابيييييي أكيييييي  ررعو ارأال ييييياا ةأاءولييييياألباييييياوتأجيييييي

ليشييييبأالعالجييييي أاليييياأالشظيييييمأا سييييياألبييييا باأ هييييييألل يييييشو أالييييدولرأالنيييييص.أ) يبالواسييييبأالعييييااقأاشجييييبيم

 .(النيايسب

ارأ يبالواسيييييبأأال ييييياا ةأا ولييييياألباييييياوتأجييييييشو أ ليييييدسقأا  ييييييقأال عييييييو أا سيييييياأبيييييس أحكوبيييييب يشسيييييي

  .(ليشبأالعالجي أالنيايسب (unidoشظببأا بمأالب حدةألل شبسبأاللشياسبأوب العااق

ارأال يييياا ةأا وليييياألبايييياوتأجيييييشو أييييياائمأالبعلوبي سييييبأ)ليشييييبأا بيييي أالييييدفيتت ليشييييبأال علييييسمأالعيييييلرأأ يل ييييييييييي

تأليشييييبأال  يفييييبأوالسييييسيحبأوا  ييييياأوا اييييالمأليشييييبأح ييييوقأا شسييييي أليشييييبأالليشييييبأال يشوشسييييب والبحييييرأالعلبيييير

أالندبي أوا ابياأليشبأالش  أوا  لي  (.

)ال يشسيييبألباييياوتأجييييشو أال عيييدس أال يليييرأل ييييشو أكلسيييبأا بييييمأا اظيييمأاجيييمأأاابعييييرأ  اسييياأوبشيجايييبأال ييياا ة

 .(ليشييييييييبأال علييييييييسمأالعيييييييييلرأوالبحييييييييرأالعلبييييييييرأليشييييييييبأا وجييييييييي أوالعايييييييييئاأتأ١۹۹۷(ألسييييييييشبأ١۹)

ارأ  اسيييياأوبشيجاييييبأال يييياا ةأال يشسييييبألبايييياوتأجيييييشو أ شظييييسمأايييييواأالنييييدبي أفييييرأدوائيييياأ الدولييييبأنيبسييييي

اأ.واسلول الييييييأالليشيييييبأالبيلسيييييبأليشيييييبأالنيييييدبي أوا ابيييييياأليشيييييبأال نطيييييسطأا سييييي اا سيرأ الببوليييييبأباكاسيييييي

 أوالندبييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييبأا  حيدسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييب(.

 

ارأبشيجاي أايبيب. أسيدسي

ااسحبأناسيرأالكلسي أالااااسبأفرأأأالاااابأالشسيبسبأليسالعالدأشسواسرأشسعاأ شلي 

 2023بوااشبأ

كايييي أاجييييوأليشييييبأالااااييييبأوالبسييييي أالشسيبسييييبأافسييييقأهياييييمأالليييييلحرتأالسييييومأاءحييييدتأاييييامأأ/العالييييدأشسييييوا

بيليييياأالشييييوايأ شلييييي أالنيييياسيس أالييييااااسس تأبطيلبيييييأحكوبييييبأائييييساأالييييوااا أبحبييييدأاييييسيتأالسييييوداشرأ

البالشدسييييس أالااااسس .وجييييي أالليييييلحرأفييييرأحييييدسرستأأا ه بيييييمأبايييياسحبأناسيييييرأالكلسييييي أالااااسييييبأبيييي 

ع أهشيييياأوايييدادأكبسييياةأبييي أناسييييرأالكلسيييي أالااااسيييبأجيييدأبييياأالييياأ نيييايالمأسيييشس أطوسليييبأوليييمأسحليييلواأ

اليييياأفالييييبأابيييي أفييييرأدوائيييياأالدولييييبأاغييييمأالحييييييبأال علسييييبألنبيييياا المأ .وعجييييي أع أ ليش يييي أ سييييعاأ

ول ييييي أالظليييييمأايييييشالمأوالعبييييي أاليييييييدأأ2023 شليييييي أاييييياسحبأناسييييييرأالكلسيييييي أالااااسيييييبأفيييييرأبوااشيييييبأ

 سييييييدأالحلييييو أال علسييييبألالمس.ول يييي أوليييياأع أسأع أبيليييياأالشييييوايأسييييولرأاه بيبيييييأبيلغيييييأبأهبسييييبأال اكسيييياأ

اليييياأالييشيييييأالااااييييرأوا ه بيييييمأبيييييلااااسس أوناسيييييرأالكلسييييي أالااااسييييبأبيييي أنييييال أالحييييييبأال علسييييبأ

ألنباا المأفرأ طوساأالواجعأالاااارأ .

أ

أ

https://www.alsumaria.tv/Entity/47585/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/138815/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/138815/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47585/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47585/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/138815/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/685796367/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/685796367/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/467780320/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/685796367/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A/ar/
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أ

أ

 لبعيليبأبل أالعاوائسي أالندبي أالشسيبسبأ حددأبدسالأ

عالشيييي أليشييييبأالنييييدبي أالشسيبسييييبتأالسييييومأاءحييييدتأويييييودأبييييدائ ألبعيليييييبأبليييي أأ/وكيلييييبأاءشبييييي أالعااجسييييب

 العايييييييييييييوائسي أبعيييييييييييييدأسيييييييييييييحيأجييييييييييييييشو أال يييييييييييييييواا أبييييييييييييي أبيلييييييييييييياأالشيييييييييييييواي.

)وات(تأو أ البييييدائ أالبطاوحييييبألبليييي أيأوعوجييييوأاجييييوأالليشييييبتأاييييدشي أاليحساييييرتأفييييرأ ليييياسوأنيييييصألييييأ

العاييييوائسي تأ  جييييب أاشاييييي أبيبعييييي أسييييكشسبأواطئييييبأالكل ييييبأاييييبسالبأببيبييييعأبسييييبيسبأالسييييكشر تأباييييسااأ

اليييياأع أ البشيييياأالباكييييايأالعااجييييرأسييييسدن أفييييرأهييييذاأالبايييياوتأوجيييييفبأاليييياأالبليييييا أالحكوبسييييبأوبشاليييييأ

 بلييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييافيأالاافييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدس أوالااييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييسد .

يتأالبليييافرأالنييييصأفيييرأهيييذاأالباييياوتأابييياأبيييشوأجييياو أبسسييياةأوعجيييي أعشييي أ بي بكيييي أااييياااأال طيييأ

للبسييي  سدس أبشسيييببأبسيييسطبأوطوسليييبأا بيييد تأبشوهييييأالييياأعهبسيييبأ يبيييعأبسيشيييي أنيليييبأباليييذ أالاييياسحبأبييي أ

نييييال أوااا ييييرأال نطييييسطأوالعبيييي أوالايييياو أا ي بياسييييبأبيييي أاييييي أالنيييياو أبش يييييئ أبسييييوأبسييييداشرألل أكييييدأ

أ بلاأسكشي .ب أاادادأالعوائ أال  ساةأال رأ أ

أ

أ

 الشااهبأالشسيبسبأ حلرأاددأدايو أال سيد..أ شيئببأفرأالبحيكم أ

كايييي أاجييييوأليشييييبأالشااهييييبأالشسيبسييييبتأهيييييديأالسييييالبرتأالسييييومأالسييييب تأايييي أويييييودأاك يييياأأالبعلوبييييب/وكيلييييبأ

 داييييوةأشااهييييبأفييييرأالبحيييييكمأالعااجسييييبتأفسبيييييأاكييييدأا أعغليييييأبل ييييي أال سيييييدأشيئبييييبأفييييرأالبحيييييكم.أ300بيييي أ

وجييييي أالسييييالبرأفييييرأحييييوااأ يبع يييي أوكيلب/البعلوبييييب/تأا أ ججيييييةأالشااهييييبأسطلبييييو أبيييي أبب لييييرأالييييوااا أ

  يييييدسمأايييييكيو أجيييييدأوااائاليييييمأوليييييساأبييييي أحيييييقأال جيييييي أ وجسييييي أالبيييييوظ س أال يسيييييدس أا أببواف يييييبأ

 البحييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييفظس  .

واجيييييي أا أ اليييييرأغيييييالمأواليييييحييأالبلييييييا أالبسيييييسطاس أالييييياأالبشييييياأالباكيييييايأوفيييييوا ساأالعبليييييبأ

 واةأبييييييييييداوبس أبيييييييييي أا حيييييييييياايأالحيكبييييييييييبأوس  سييييييييييبو أالكعكييييييييييبأفسبيييييييييييأبسييييييييييشالم .البييييييييييا

اييييكو أ حوليييي ألييييدايو أججيييييئسبأبسشاليييييأأ200وعاييييياأاجييييوأليشييييبأالشااهييييبأالشسيبسييييبأاليييياأا أ هشييييياأعسجيييييأ

 اس ي أباياسعأفساليأفسيدس.

أ

أ

أ

أ
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 العلوبسس أأالبيلسبأالشسيبسبأ س جس أائساأبيلاأالندببأباي أ عسس 

اس جييييييف أالليشيييييبأالبيلسيييييبأالشسيبسيييييبتأالسيييييومأاءحيييييدتأائيييييساأبيلييييياأالندبيييييبأأ/وكيليييييبأاءشبيييييي أالعااجسيييييب

 ا  حييييييييييييييييييديأبحبيييييييييييييييييودأال بسبيييييييييييييييييرأبايييييييييييييييييأ أ لسيييييييييييييييييبأ عسيييييييييييييييييس أالعليييييييييييييييييوبسس .

وجيييييي أبااسييييي أ)وات(رأو أ الليشيييييبأالبيلسيييييبأالشسيبسيييييبأجييييياا أاس جييييييفبأائيييييساأبيلييييياأالندبيييييبأا  حييييييديأ

 بحبييييييييييييييييييودأال بسبييييييييييييييييييرتأووكسيييييييييييييييييي أواااةأاللييييييييييييييييييحبأوالايييييييييييييييييياو أا دااسييييييييييييييييييب .

أع أ ا س جيفبأيي  ألالس سجي أا أ لسبأ عسس أالعلوبسس أالاأبالاأواااةأاللحب .وعجي أ

أ

أ

 الشااهبأالشسيبسبرأال ح سقأبساجبأال ا أول أبااحل أاءنساةأ

ا أالليشييييبأال ح س سييييبأأاءحييييدتأأعكييييدأاجييييوأليشييييبأالشااهييييبأالشسيبسييييبأالييييرأ اكييييرأاليبيييييلرأتالبعلوبييييبأ/أوكيلييييبأ

بسيييياجبأال ييييا أعواييييك أاليييياأوشالييييي أعابيلاليييييأنييييال أاءسيييييمأالب بلييييبأاليييياأع أس ييييدمأال  اسيييياأوليييياأبيليييياأ

 أالشيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوايأ.

جييييي أ اكييييرأفييييرأ ليييياسوألييييي/البعلوبب/تأو أ الش يييييئ أاءولسييييبألل ح سييييقأببليييي أسيييياجبأال ييييا أ ولييييل أوليييياأأ

ةأيالييييياأالبنيييييباا أوبك يييييأالكيييييظبرأودائيييياةأ ييييواطأانلييييسي أكبسيييياةأفييييرأالحكوبييييبأالسيييييب بأجييييب أدائييييا

 أأال ح س يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي أفيييييييييييييييييييييييييييييييييييييرأهسئيييييييييييييييييييييييييييييييييييييبأالشااهيييييييييييييييييييييييييييييييييييييب .أ

واجييييي أا أ الليشييييبأال ح س سييييبأدانيييي أالشااهييييبأالشسيبسييييبأعواييييك أاليييياأا ش الييييي أبيييي أ  ييييدسمأ  اساهيييييأوليييياأ

 أبيلييييييييييييييييياأالشيييييييييييييييييوايأفيييييييييييييييييرأغجيييييييييييييييييو أاءسييييييييييييييييييمأال لسليييييييييييييييييبأالب بليييييييييييييييييب .

انليييييسي أالبسييييياولبأاييييي أسييييياجبأوعايييييياأ اكيييييرأولييييياأع أليش ييييي أ سييييي عدأ  اسيييييااأاييييييبالأل اييييينسصأال

ال ييييا  تأ ف يييييأوليييياأع أ هشييييياأانلييييسي أاييييغل أبشيليييييأافسعييييبأفييييرأالحكوبييييبأالسيييييب بأب واطييييبأبعبلسييييبأ

 أسيييييييييييييييييييييييييييييييييييياجبأعبييييييييييييييييييييييييييييييييييييوا أاءبيشييييييييييييييييييييييييييييييييييييي أالجيييييييييييييييييييييييييييييييييييياسبسب .

وكيشيييي أاجييييوأليشييييبأالشااهييييبأالشسيبسييييبأفسييييي أدنسيييي أكايييي  أفييييرأحييييدسرأسيييييبقألوكيلييييب/أالبعلوبييييب/أتأايييي أ

أأيشي أالجاسبسب. واطأعسبي أكبساةأبل  بأال ا أاءب

أ

أ

أ

أ
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 سكا أسبيأاس  يلبأساليأالشيياأالبلداويأالشيئيأبحبد

تأالسييييومأا حييييدتأا أاسيييي  يلبأائييييساأهسئييييبأاكييييدأالشيئيييييأايييي أ حيييييل أال يييي وأبحبييييدأالبلييييداويأالبعلوبييييب/وكيلييييبأ

ا سييي  بياأسييياليأالشييييياأ عيييودأل واطالييييأفيييرأالعدسيييدأبييي أبل يييي أال سييييدتأفسبييييأل ييي أالييياأا ألييي  ي أبيبيييعأ

بسييييبيسبأ  اييييسيأالاعا .وجييييي أالبلييييداويأفييييرأحييييدسرأليييييأ/البعلوبييييب/تأو أ اسيييي  يلبأائييييساأهسئييييبأا سيييي  بياأ

ال سيييييدأابييييي أحكوبييييبأ ليييياس أا ابييييي أالسيييييب بأسيييياليأالشيييييياأ عييييودأل واطاليييييأفييييرأالعدسييييدأبيييي أليييي  ي أ

بائيسييييبأبلييييط اأالكيييييظبر تأباييييسااأوليييياأ  حييييااأبالبيييييشرأل يييي وأبل ييييي أبيبييييعأبسييييبيسبأوليييي  ي أال سيييييدأ

وعجييييي تأع أ هشيليييياأعوااقأوبل ييييي أبيييي أليييي  ي أال سيييييدألييييمأ ك بيييي أبعييييدأأال ييييرأساييييسيألاليييييأاليييياعا .

ا سيييي  بياا أفييييرأالعييييااقأوكايييي أأوسييييس مأ سييييلسباليأوليييياأائيسييييبأالييييوااا أبيييي أاييييي أفيييي وأبليييي أفسيييييد

اءطيييياا أالب واطييييبأبيييي  .و يبعتأع أ الحكوبييييبأاليدسييييدةأسيييي عب أاليييياأبحيابييييبأبليييي أال سيييييدأبيييي أنييييال أ

ابعييييدأيبسيييعأبييي أسييييهمأفيييرأاللييي  ي أوكيييي أسيييبيأفيييرأوليييو أالعيييااقأالييياأبييييأولييي أالسييي أا   .وكيييي أ

بع الييييييأوكيليييييبأاجيييييوأبيلييييياأالشيييييوايأالعااجيييييرأحسيييييس أايييييايأجيييييدأ حيييييدرأفيييييرأ غاسيييييدةأالييييياأ يييييو ساأ ي

البعلوبييييب/تأع أ اسيييي  يلبأائييييساأهسئييييبأا سيييي  بياأالوطشسييييبأ أسعشييييرأاشاليييييأنيييييا أالبسييييي لبأال يشوشسييييبألبيييييأ/

جيبيييي أبيييي أبيييي أواطييييي أعااجييييرأالدولييييبأباييييك أاب ييييرأوغسيييياأبييييداواأوغسيييياأبييييداواأوشييييداوأائييييساأ

 الوااا أبي نيذأا ياا ا أال يشوشسبأبح الي .

 شسيبرألبشيجابأا ا دا ا أال اكسبأأسكا أا أاي بيتأالرأدان أااجرأالشيئيأ

كايييي أاجييييوأبيليييياأالشييييوايتأدانيييي أااجييييرأالييييرتأايييي أويييييودأاي بيييييتأبالبيشسييييبأسييييومأالبعلوبييييب/أوكيلييييبأ

ال ال ييييي أالب بيييي ألبشيجاييييبأال ييييييواا أال اكسييييبأالب كييييااةأاليييياأا ااجييييرأالعااجسييييبتأفسبيييييأاييييدأال  يهبييييي أبييييعأ

دو أالييييييوااأسييييي كو أ سيييييسدةأالبوجييييي  أبيا بيييييياأا أال ليييييعسدأالعسيييييكايأفيييييرأالوجييييي أالحييييييلرأ غسييييياأ

سرألوكيلييييبأ/أالبعلوبييييبأ/تأو أ سييييومأغييييدأسيييي كو أهشييييياأيلسييييبألبيليييياأالشييييوايأبيييييد .وجي أالييييرأفييييرأحييييد

بنليييييوصأالعبلسيييييي أالعسيييييكاسبأال اكسيييييبأفيييييرأايييييبي أالعيييييااقأوال يييييييواا أال يييييرأحليييييل  تأباكيييييداأعشييييي أ

 سييييو أ لييييداأجيييياااا أبالبيشسييييبأ نييييصأهييييذاأالبل  .وعجييييي تأع أ ال يييياااأالييييذيأسييييس نذأسييييسعودأاليييياأ

 أالسسيسييييسبأبي جيييييفبأاليييياأائيسييييبأالييييوااا أوواااةأالنيايسييييب تأائييييساأالسييييلطبأال ايييياسعسبأببعسييييبأالك ييييأ

باكيييييدااأع أ سيييييومأال ال يييييي أالب بييييي أسيييييسكو أهشيييييياأاي بياييييييألبيلييييياأالشيييييوايأواليييييذيأسنليييييصألاليييييذاأ

البل  .وعوجيييييوأاجيييييوأبيلييييياأالشيييييوايتأع أ  اكسييييييأ سييييي ندمأببيييييااا أادسيييييدةأبحييييييبأوييييييودأاحييييياايأ

عيييي أالعشيليييياأ ب يييي أ الدسييييداأببياييييااأ بييييشالمأبعياجييييبأبسييييلحبأدانيييي أا ااجييييرأالعااجسييييبأوانيييياأبييييي أب

ال ييييوبرأبيلب يبيييي أفييييي أالعييييااقأجييييدمأاح يييييييي أك سيييياةأاليييياأع أال ييييييواا أالب كييييااةأهييييرأنيييياقألسييييسيدةأ

البلييييدأوال وغيييي أدانيييي أاااجييييس أسع بيييياأناجيييييأواجييييحيا .وبس تأا أ ال  يهبييييي أبييييعأدو أاليييييوااأبنلييييوصأ

العييييااقأنييييا أبييييانااأبيييي أبعاكييييبأدابسييييبأال ييييييواا أسيييي كو أهييييرأالحيييي أوسييييسدةأالبوجيييي أبيا بييييياأع أ

وال لييييعسدأالعسييييكايأغسيييياأبيييييد .وفرأوجيييي أسيييييبقأبيييي أالسييييومتأاالشيييي أواااةأالييييدفيتأال اكسييييبتأاشطييييالقأ

ابلسيييبأاسيييكاسبأفيييرأايييبي أالعيييااقأوسيييواسيألليييادأالييياأالالييييومأاليييذيأاسييي الد أبدسشيييبأاسيييطشبو تأواليييذيأ

أا المأب أاحايأالعبي أالكادس يشرأوال وا أالسواسب

أ
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الاسيديرأادمأحسمأبااحرأ ا ابياأوالبسئب أواا أ عطس أان سياأااسي أأبحبدأأأالشيئي

أالليي أالشسيبسبأ

الشيئيييييأايييي أدولييييبأال يييييشو أبحبييييدأالاسيييييديتأا أاييييدمأحسييييمأبااييييحرأوااا ييييرأأاكييييدالبعلوبييييب/أوكيلييييبأ

ا ابييييياأوالبلييييدسي أكييييي أواا أ عطسيييي أان سييييياأااسييييي أالليييييي أالبالبيشسييييبتأ ف يييييأاليييياأا أوب ييييي أالليييييي أبيييي أ

 أدو أااسي أ سبيأبعاجلبأالعب أال ااسعرأدان أالليي .

يااليييي أ عييييشرأبيييي أاييييدمأ ح سيييقأالشلييييييأبسييييبيأاييييدمأوجيييي أالاسيييييديأليييييأ/البعلوبيييب/تأا أ الليييييي أالشسيبسييييبأب

حسيييمأائيسيييي اليتأوهيييوأبييييسعسقأاايييدادأال  يييياساأالنيليييبأببايييياسعأال يييواشس أال يييرأليييمأ  ييياعأبطل ييييأبييي أايييي أ

 أاايد اليأالاأالحكوبب .

وعجيييي أا أ هشيييياأحيييييبأبيسيييبأ كبيييي أائيسيييي أاللييييي أبييي أايييي أحسيييمأبعييي أال يييواشس أالبالبيييبأوكييييذلاأ

 أالبيشرأال علرأو ح سقأالشلييأالبطلويألل لوس أالاأال واشس  .ببياا اليأبيلعب أالب

وبييييس أا أ اييييدمأحسييييمأاءسييييبي أالبااييييحبألييييوااا رأا ابييييياأوالبسئييييبأسعييييدأالعيييييئقأالييييائساأابيييييمأحسييييمأ

ائيسييييي أالليييييي تأا بيييياأالييييذيأسيعيييي أاءحيييياايأالكادسييييبأ  حبيييي أبسيييياولسبأهييييذاأال عطسيييي تأفييييرأوجيييي أسشبغييييرأ

أأبنلوصأالبشيليأالواااسبأوالبالبيشسب .فس أبااايةأالعا أالسسيسرأ

 

 السالالشررأال سيدأسس  ح أفرأهذاأال طيتالشيئيأولسدأ

اكييييدأالشيئيييييأايييي أا طييييياأال شسييييس رأولسييييدأالسييييالالشرأتالسييييب تأا أظيييييهاةأال سيييييدأ اييييالدأأالبعلوبييييب/وكيلييييبأ

البيجيييسبتأفسبييييأاايييياأالييياأاسييي  حي أفيييرأال طييييتأالنيييدبرأالييياأبيييدااأالحكوبيييي أالب عيجبيييبأطسليييبأالسيييشوا أ

 أالسييييييييييييييييييييييييوداشرأايييييييييييييييييييييييييامأاليييييييييييييييييييييييياأوجييييييييييييييييييييييييعأحييييييييييييييييييييييييداألالييييييييييييييييييييييييي.

وجيييي أالسيييالالشرأفيييرأ لييياسوألوكيليييبأ/البعلوبيييب/تأا أ  فيييبأال سييييدأ ايييك أنطيييااأكبسيييااأو أ  ييي أايييأشيأايييي أ

نطيييياأا اهييييييأكوشاليييييأ ييييا اأسييييلبيأاليييياأبعساييييبأالبييييواط أفجييييالأايييي أا سييييي أاليييياأالعبلسييييبأالسسيسييييسبأ

 أباب الييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييأفيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرأالعيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييااق .

 أائييييساأالييييوااا أبحبييييدأاييييسيتأالسييييوداشرألدسيييي أباشيييييب أااييييد أسييييل يأجبيييي أال كسليييي أحييييددأفسيييي أواجييييي تأا أ

الك سييييياأبييييي أبيييييواط أالنلييييي أووجيييييعأاهييييي أاسشييييي أججييييييسيأال سييييييدأال يييييرأ ايييييك أ حيييييدسيأكبسييييياأللحكوبيييييبأ

 أاليدسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدة .

واايييياأاليييياأاشييي  أاليييياأيبسيييعأال ييييو أالسسيسيييسبأوالاييييعبسبأدايييمأنطييييوا أائيييساأالييييوااا أبحيابيييبأال سيييييدأ

أبأالب سدس أوبعسداأا أك أالبسبسي  .وبالح 

أ
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أ

أ

أعهبسبأالعب أللولو أالاأش يئ أاحدأب أ  ياأال غساا أالبشينسبأأائساأاليبالواسبأساكدأأ

عكييييدأائييييساأاليبالواسييييبأابييييدأاللطسيييي أيبييييي أااييييسدتأالسييييومأاءحييييدتأعهبسييييبأالعبيييي أأ/وكيلييييبأاءشبييييي أالعااجسييييب

أالبشينسب.للولو أولاأش يئ أ حدأب أ  ياأال غساا أ

وجيليييي أائيسييييبأاليبالواسييييبأفييييرأبسييييي أ ل  يييي أ)وات(تأا أ ائييييساأاليبالواسييييبأابييييدأاللطسيييي أيبييييي أااييييسدأ

اسييييي  ب تأالسيييييومتأفيييييرأجلييييياأالسيييييالمأببغيييييدادتأسييييي ساأببلكيييييبأهولشيييييداهيشاأسييييييشديتأاليييييذيأجيييييد مأ اليشسييييي أ

األليبالواسييييب .وعاايأالييييائساأايييي أاييييكا أو  ييييدسا ألل اليييييشر الطسبييييبتأأو باسكي يييي أببشيسييييببأاش نيبيييي أائسسييييي

ي أفيييرأ باكيييدااأ ايييامأالعيييااقأالييياأودابيييبأو طيييوساأالعالجيييي أالب سشيييبأبيييعأهولشيييداأو وطسيييدأ فييييقأال عييييو أالبشييي 

بن ليييي أالبيييييي  أوببيييييأسنييييدمأالبليييييلوأالبايييي اكبأللاييييعبس أاللييييدس س  .و حدرأااييييسدأاليييياأ جيييياواةأ

 اكيييياأا ه بيبييييي أاليييياأال عيييييو أالييييدولرأل شسييييسقأالنييييدبي أا شسيييييشسبأاءسيسييييسبأالب دبييييبأللشييييياحس أحسييييرأ 

أا سااتأفرأحسمأهذاأالبل أووايدةأالعيئال أالشياحبأولاأبشيطقأسكشيهي .

كبييييأاايييياأالييياأ باييييك أ غسييياأالبشييييشأوعهبسيييبأالعبييي أالباييي ااأللوليييو أولييياأش ييييئ أ سييييهمأفيييرأالحيييدأبييي أ

جطيايييي أأ  ياهييييأالسيييلبسبتأوجييييفبأولييياأبايييكلبأالبسيييي أال يييرأسعييييشرأبشالييييأالعيييااقأوال يييرأع يييا أالييياأبيبييي 

أالحسيةأفرأالبالد .

أ

أل ي أللسوداشرأوالبيلكر..أببيح ي أسسيسسبأوعبشسبأواج ليدسبأ

ال  يييياأائييييساأبيليييياأالييييوااا أبحبييييدأاييييسيتأالسييييوداشرتأبييييعأائييييساأالييييوااا أاءسييييبقأالسييييوباسبأشسييييوا/أ

 شوايأالبيلكرتأفسبيأيا أال بيحرأفرأاليواشيأالسسيسسبأواءبشسبأوا ج ليدسب.

تأع أ السيييييوداشرتأالسيييييوباسبأشسيييييواأللبك ييييييأا االبيييييرأليييييائساأبيلييييياأاليييييوااا تأوادألييييييوذكييييياأبسيييييي أ

اليييوااا أاءسيييبقأشيييوايأالبييييلكراألبحيييرأبيبييي أاءوجييييتأالعيبيييبأفيييرأاليييبالدتأفيييرأاليواشييييأأاسييي  ب أائيييسا

 السسيسسبأواءبشسبأوا ج ليدسب .

واييييالدأالل ييييي أال أكسييييدأاليييياأ عهبسييييبأداييييمأالحكوبييييبتأفييييرأ ش سييييذأباشيبياليييييأالييييوااايتأوالبحييييرأايييي أ لسييييي أ

بأفييييرأبحيابييييبأال سيييييدأو  عسيييي أيدسييييدةأبيييي أاييييأشاليأع أ ا  ييييرأبيييييءدا أالحكييييوبرأو طييييوساأسسيسييييي أالحكوبييييأ

أبحاكي أا ج ليداأبغسبأدامأالبواط أووشلي أال ئي أالالابأفرأالبي بع .

أ

أ

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/
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أ

أ

أبغدادألوااشط رأشاف أاس ندامأاءااجرأالعااجسبأل الدسدأدو أاليوااأ

بتأفيييياادأحسييييس تألوفييييدأعباسكييييرتأايييي أالسييييوباسبأشسييييوا/أ عاييييايأشيئيييييأائييييساأالييييوااا تأواسيييياأالنيايسييييك

افييييي أالعيييييااقأاسييييي ندامأعااجيييييس أب ييييياااأعوأببييييياااأل الدسيييييدأعبييييي أدو أالييييييواا.وذكاأبسيييييي أللنيايسيييييبتأوادأ

سيييييادةأواسيييياأالسييييوباسبأشسييييواألييييي تأع أحسييييس أ ال  يييياأبييييعأوفييييدأعباسكيييير أجييييمأكيييي أبيييي أبيييييابااأع.لسيييي أب 

و أالايييياقأاءدشيييياتأو ا  بألايييي  وكسيييي أواااةأالييييدفيتتأوأباسيييي أبيييييكغوااأبشسييييقأالبسيييي أ كييييولس أكييييي النيايسييييك

اءبييييس ألبشط ييييبأالايييياقأاءوسييييطأواييييبي أعفاس سيييييتأوغسااييييومأسيييييكاأب س اييييياأسسيسييييي أبيليييياأاءبيييي أ

تأو و أالنلييييس أببيليييياأاءبيييي أال ييييوبر تأو او شييييدأبكييييييال ييييوبر  ا  البسيييياو أالسسيسييييرأ دس سييييدأبيييييهابييييدساأايييي 

الييييذيأ يييييايأأ18/البشيبييييبأتأاليييياأهيييييباأوي بياييييي أحييييوااالبشيبييييبأفييييرأسيييي ياةأالو سييييي أالب حييييدةأفيييير

ب بأب يييياااأ."البشيبييييبأعابيليييي أفييييرأالعيلييييببأالبحاسشسييييك أالعااجسييييك واييييددأحسييييس تأاليييياأ اييييدمأاسيييي ندامأاءااجيييير 

وايالييييبأالعييييااقأل الدسييييدأعبيييي أدو أيييييوااعوأببيييياااأ بأا ا كييييي أللحييييوااأووسيييي داب  ألب  دااأاليييياأعهبسييييك اكييييك تأب 

بأبشالييييييتأوببييييييأسح يييييظأ أعبييييي أووسييييي  اااأالبشط يييييب . العيييييااقأسيييييسيدةال حيييييدس ي أ سيييييسبيأاءبشسييييي   وسعييييياا 

بأ عاسيييياأالعالجييييي أبييييس  دأاليييياأ عهبسييييك بأ العييييااقأويييييا أنييييال أالل ييييي تأال أكسييييك والو سييييي أالب حييييدةأاءباسكسييييك

أبييييس أ بأا طييييياأا سيييي اا سير  و طوساهيييييأفييييرأب ن لييييو أالبيييييي  تأوشيييييجاأالييشبييييي أا ل يييياامأالب  بيييييد أب   يجسييييك

أواس  ااا أوسسيد   . العااقأالبلدس أوالبليلوأالب ا َاكبأفرأالح يظأالاأعب 

أائ ال أاالويأسيددأال أكسدرأاش نيبي أببكاة..أوو ؟

يييييددأائيييي ال أالوطشسييييبأبائيسييييبأعسيييييدأاييييالويتأالسييييومأاءحييييدتأ أكسييييد أبجيييياواةأاييييياا أأ/السييييوباسبأشسييييواأ

اااأبيييي أ ييييدااسي أ أنساهييييي.وذكاأا ئيييي ال أفييييرأبسييييي أا ش نيبييييي أالببكيييياةأوفييييقأالبواييييدأالبحييييددألاليييييتأبحييييذ

أبييي أالانليييسي أالوطشسيييبأتأعشييي أ ا يييدأالسيييومأالسيييوباسبأشسيييواأوادأليييي بحجيييواأااسبييي أاسييييدأايييالويتأوايييددل

اأشييييييجاأناللييييي أبسييييي يدا أالوجيييييعأالسسيسيييييرأفييييير  ."العيييييااقأال يييييرأاشجيييييب أالسييييي تأاي بيايييييياأبوسيييييعي

أب لييييي أبسيييييألبأا ش نيبيييييي أالببكييييياةتأحسيييييرأاكيييييدأالبي بعيييييو أا أ وعجيييييي تأع أ ا ي بييييييتأشييييييجاأبايييييك ل

 كبيييي أفييييرأ السئييييبأاءيييييوا أالبشيسييييببأ بحبييييدأاييييسيتأالسييييوداشرأالبالبييييبأالائسسييييبأللحكوبييييبأالحيلسييييبأبائيسييييب

أببكيييياةأوفييييقأالبييييدةأال ييييرأحييييددهيأالباشيييييب أالحكييييوبرأاليييياأا أسسييييبقأوياااهيييييأ عييييدس أ ءييييياا أاش نيبييييي ل

بأدائيييياةأاش نيبسييييبأواحييييدةأو غسسيييياأب وجييييسبأجيييييشو أاءحيييياايأوجيييييشو أا ش نيبييييي أبي يييييي أاا بييييياأكيييي أبحيفظييييأ

ودايأا ش نيبييييي أالحيلسييييبأو اييييكس أب وجييييسبأاش نيبييييي أججيييييئسبأيدسييييدةأاليييياأعسيييياأبالشسييييبأواسيييي  اللسب .

األلبيييييي أالعييييييمأ ا ي بييييييتأالييييياأ  يييييااب أا ش نيبيييييي أالشسيبسيييييبأبيييييعأاش نيبيييييي أبيييييييلاأالبحيفظيييييي أح ظيييييي

 ياحس أوبييييشحالمأالحييييقأفييييرأا د  أبألييييوا الم .وجيييياواةأاايييياااأالبييييواطشس أالعييييااجسس أفييييرأالنيييييا أوالشييييأ

واييييددأا ئيييي ال أنييييال أاي بيايييي أعسجيييييأاليييياأ جيييياواةأا أ كييييو أهشيليييياأاجيبييييبأفعيلييييبألبشييييعأعسييييبأ ييييدنال تأ

األل اوسيييياأوجييييبي أشااهييييبأالعبلسييييبأا ش نيبسييييبتأفسبيييييأ عوأجييييغوطأبيدسييييبأعوأبعشوسييييبأنيايسييييبأعوأدانلسييييبأبشعييييي

دةأالابشسييييبأالبحييييددةأسيييي كو أليييي أ  ييييياأسييييلبسبأسيييي طي أحييييذاأبيييي أا أاييييدمأاييييياا أا ش نيبييييي أجييييب أالبييييأ

العبلسييييبأالسسيسييييسبأباب اليييييتأاءبيييياأالييييذيأس ا ييييييأاليييياأالحكوبييييبأ حبيييي أالبسيييياولسبأالوطشسييييبأوال يشوشسيييييبأ

أواءنالجسبأوا شسيشسبأا أهذ أاآل ياأالسلبسب .

أ

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/1435816558/%D9%83%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86%20%D9%83%D8%A7%D9%84/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/131525181/%D8%B1%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%20%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%8A/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/1284423105/%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF%20%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B1/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47332/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%A9/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47332/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%A9/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47332/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%A9/ar/
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 والسشبأأال سي رأالحادأعسالمأفرأبشي أالدولبأالعااجسبأبيل جي أالاأالطيئ سبأبس أالاسعب

اا بيييياأائيييساأهسئييييبأالحاييييدأالاييييعبرأفييييلوأال سييييي تأسييييومأاءحييييدتأع أالحايييدأعسييييالمأفييييرأبشييييي أاييي قأشسييييوا/أ

الدوليييبأوال جيييي أالييياأالطيئ سيييبأبيييس أالايييسعبأوالسيييشبتأباكيييداأدايييمأح يييوقأاءجلسيييي أجيييب أنياطيييبأالعيييااقأ

الواحيييييد.وجي أال سيييييي أكلبيييييبأال يهييييييأنيييييال أالبيييييا باأالعلبيييييرأال ييييييشرأاليييييذيأعجيب ييييي أباسسيييييبأ اييييييهد أ

و أ الحاييييدأ أسيييييداأبيييي أا أسكييييو أجييييب أالببياسييييي أالسسيسييييسبتألكيييي أسييييييأالسيييي أع أسكييييو أليييي أال  يفسييييبتأ

ألالييييذاأالييييوط ؟أطبعيييييأ واييييرأسسيسييييرأللواجييييعأوالبنيييييطاأوال حييييدسي تأوو أكسيييي أل شسييييي أع أس ييييدمأش سيييي أفييييدا ا

سس اييييييعاأالنطيييييياأوجسبييييييبأال جييييييحسبتأوالش سيييييييبأسيييييي  ا يأاليييييياأابيييييي أهييييييا  أالبجحس  .وعجييييييي أا أ

رأبشييييي أالدولييييبأالعااجسييييبأبيييي أنييييال أال جييييي أاليييياأالبوجييييوتأالطيييييئ رتأوسبييييدوأا أهييييذاأ الحاييييدأاسييييالمأفييييأ

ا بيييياأغاسيييييأبيا بييييياأا أالحاييييدأسوسييييمأبيشيييي أجييييوةأاييييسعسبتأوهييييذاأالكييييالمأغسيييياألييييحسوأالحاييييدأا ييييي ألكيييي أ

ابشييييييي أالاييييييعيأالعااجييييييرتأوكييييييي أليييييي أدواأكبسيييييياأفييييييرأحبيسييييييبأانلييييييسبأوهوسييييييبأوح ييييييوقأاءجلسييييييي أ

الايييييسعر تأبادفييييييأأ-هشييييييأبيلبوجيييييوتأالطييييييئ رأهيييييوأبوجيييييوتأالسيييييشرأأيبسعي .وعوجيييييوأال سيييييي أ عجليييييد

بيييييل و أو أ الحاييييدأالاييييعبرأوبيييي أنييييال أب ي لسيييي أوعبشيئيييي أبيييي أالبحيفظييييي أالغابسييييبأاسيييي طيتأع أسبشييييرأجييييوةأ

بييييي أعبشيييييي أهيييييذ أالبحيفظيييييي تأوأع أس ايييييعاهمأبي ش بيييييي تأوعشاليييييمأسيييييدساو أعبييييي أبشييييييط المتأوع أسايييييعاهمأ

ليييياأولسسييييواأ حيييي أحيكبسييييبأعيأطيئ ييييبأعنا  .و يييييبعأبيييييل و أو أ الحاييييدأبييييأشالمأبواطشييييو أبيييي أالدايييييبأاءو

لييييمأسسييييلطأالاييييسعبأاليييياأالسييييشبأبيييي أاليييياأالعكيييياأعاطيييياأءبشييييي أالسييييشبأالح ييييوقأوعبييييااأهييييذ أالح ييييوقأ

ا ايييي اااأبيلبسيييياولسبأاءبشسييييبتأوهييييذاأابيييي أكبسيييياأسسييييالمأفييييرأكسيييياأالحيلييييبأالطيئ سييييبأعكبيييياأبيييي أالاييييعياا أ

داسيييييي أاليييييدفيتأاييييي أح يييييوقأالبكوشيييييي  .وذكاأال سيييييي أاسجييييييأع أواكبييييياأبييييي أالبيييييا باا أوعكبييييياأبييييي أع

 الحاييييدأالبييييدافعأا سيسييييرأايييي أح ييييوقأالبكوشييييي ألكيييي أجييييب أنياطييييبأالعييييااقأالوطشسييييبأولييييساأجييييب أ

 اءهدا أواءيشدا أال رأ اسدأ باسقأهذاأالبلد .

 كاديأجب أالبير ألبغدادأ-الدسب ااطرأسكا أسبيأ عطس أل ي أكاديأ

أ–يأالييييدسب ااطرأالكادسيييي يشرتأالسييييومأاءحييييدتأايييي أسييييبيأ عطسيييي أل ييييي أكيييياديأكايييي أالحيييياأ/ال يييياا أشسييييوا

وجييييي أال سيييييديأفييييرأالحييييايأوفييييي أبحبييييدأكيييياسمأأكيييياديأجبيييي أالبييييير أاليييياأبغييييدادأوحيييي أالبسيييييئ أالعيل ييييب.

لوكيليييييبأاال ييييياا أشسيييييوااتأو أ ا ش ييييييياأاليييييذيأحلييييي أفيييييرأالسيييييلسبيشسبأاد أالييييياأ عطسييييي أاسيييييياةأالوفيييييدأ

بيييي أا بييييواأالسسيسييييسبأو ييييدااسي أا ابييييبأا نسيييياةأوبيييي أبسشاليييييأالح سب ييييس أالسسيسييييرأالافسييييعألبحييييرأيبلييييبأ

اليييييوااا سس أالبسئيييييبأوا ابيا .وعجيييييي رأ اذاأبييييييأ يييييمأاشييييييياأهيييييذ أالاسيييييياةأفيشييييي أسيييييس مأ ايييييكس أالوفيييييدأ

الحكيييييوبرألاسيييييياةأبغيييييدادأحسيييييرأا أاسيييييبي أالوفيييييدأيييييييهاةأو  جيييييب أوااا أالبيلسيييييبأوا ج لييييييدأواليييييش طأ

أ أ سييأا أسح أالنال أالسسيسرأفرأا جلسمألش بك أب أاسياةأبغداد .ل جلسم تأباساااأولاأاش

أ

أ

أ
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 ائ ال أالشلاأساف أيع أالعااقأسيحبألااتأبكاو ألدو أاليوااأ

أ

اأولييياأأاكيييدأ/ال ييياا أشسيييوا ائييي ال أالشلييياتأاءحيييدتأيعييي أالعيييااقأسييييحبأليييااتأبكايييو أليييدو أالييييوااتأ ف يييي

 أا أاجيسي أس طي أاليبسع.

وذكيييياأا ئيييي ال أفييييرأبسييييي أ ل  يييي أاال يييياا أشسييييوااأ شيييياف أيعيييي أالعييييااقأسيييييحبألييييااتأبكاييييو ألييييدو أ

 اليوااتأوبسدا أءيشدا أدانلسبأووجلسبسبأل لدساأاءابي أو ل سبأالحسيبي  .

اأوعبشسيييييياأسييييي طي أايييييظيسي أوحيييييذاأا  ئييييي ال تأبيييييأ   أاش اليييييياأالسيييييسيدةأالعااجسيييييبأو  يسييييياأالوجيييييعأاسيييييكاسي

أبيييييأ أسبكيييي أكسييييب أ اليبسييييعتأوالب جييييااأليييي أسكييييو أالعييييااقأوحييييد تأواليييياأدو أاليييييوااأالعااجييييرأوداااأع ك

 أبيلسالمأ أسبك أ ح س  أبيلحاي .

أبيييي أ اكسيييييأووسيييياا ألوجييييعأأودايييييأالشليييياأ أالحكوبييييبأالعااجسييييبأل يييي وأحييييوااأسيييي اا سيرأايييييب  بييييعأكيييي ل

الحليييييو أليبسيييييعأال جييييييسيأا ايييييكيلسبأوبيليييييذا أالب ليييييلبأبييييييءب أوسيييييالببأالحيييييدودأووط يييييي أبيييييااأال يييييو اتأ

 أوال أسساألباحلبأيدسدةأ ح ظأاءب أوالسالمأوال شبسبألليبسع .

 

 الغيادسي أ كا أبيلدلس أ واطأالكيظبرأبساجبأال ا 

كايييي أ  اسيييياأللييييحس بأالغيادسييييي أالباسطيشسييييبتأا حييييدتأ  يلييييس أيدسييييدةأباييييأ أبيييييأاطلييييقأأالبعلوبييييب/وكيلييييبأ

الساليييييأ سييييبسبأ سيييياجبأال ييييا  أال ييييرأشالبيييي أفساليييييأوباييييك أفيجييييوأبلسييييياا أالييييدو اا أبيييي أناسشييييبأالدولييييبأ

 أبلسياأدو ا.أ2,5العااجسبأوبلطأبيبوااليأ

دوأاشيييي أ ييييمأ سيييياللساليأبيييي أجبيييي أااليييياأوذكيييياأال  اسيييياأالييييذيأ ايب يييي أوكيلييييبأ/البعلوبييييبأ/تأا أ أالسيييياجبأسبييييأ

البكي ييييييأالحكوبسيييييبأفيييييرأالعيييييااقأوف ييييييألبلييييييداأوسلسيييييلبأابلسيييييي أسيييييحيأا بيييييوا أبحسييييييأالاسييييييئ أ

تأحسيييييرأالغييييي أالو ييييييئقأال يييييرأوجع الييييييأباسسيييييي أحكوبسيييييبأأ2021الحكوبسييييبأاللييييييداةأفيييييرأليييييس أاييييييمأ

حيأا بيييوا أبييي أبن ل يييبأببييييأفيييرأذلييياأبك ييييأائيييساأاليييوااا أ شيييذااأبليييط اأالكييييظبرأ يييدجسقأحسييييبي أسيييأ

 أحسييأهسئبأالجاائيأالعااجسبأ.

واجيييييي أال  اسييييياأا أ أاشايييييغي أوسييييييئ أا ايييييالمأوالبي بيييييعأالعييييييلبرأالييييياأاج يييييااتأ اييييياس أا و أاييييييمأ

واليييييذيأالييييياأنل سيييييبأبطيلبيييييي أواح ييييييييي أالييييياأال سييييييدأتأجيييييدأهسيييييأأا ييييييوا ألبييييييأسييييييايأواا أأ2021

اكبييييياأفجييييسحبأفسيييييدأفيييييرأاالييييدأالكييييييظبرأأالكييييوالساأبيييي أانييييي الاألعيئييييدا أالجيييياائيأوال يييييرأاا بييييا 

 أالبداومأب أالغاي .
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بلسييييياأدو اأبيييي أابييييوا أالجيييياائيأبيييي أجبيييي أايييياكي أوهبسييييبأأ2.5و يييييبعأا أ أ ييييمأانيييي الاأببلييييطأس ييييداأبيييييأ

لييييساألاليييييأاسييييبأاوااقأاسييييبسبأببسيييييادأاييييددأبيييي أالبسيييياولس أال يسييييدس أوف يييييأل ح سييييقأدانلييييرأبكييييو أبيييي أ

 أا ياا أفرأاك اأا حسي أغال أفرأبغدادأ .ل حبأو مأغسس أ لاأا بوا أبااا أأ41

واوجييييييوأال  اسيييييياأا أ أسيييييياجبأجيييييينببأكالييييييذ أ أسبكيييييي أا أ حييييييدرأا أبعلييييييمأبيبواييييييبأواسييييييعبأبيييييي أ

الباسسييييي أالحكوبسييييبأببيييييأفييييرأذليييياأبك يييييأالكيييييظبرأوالبلييييا أالييييذيأايييييياأابلسييييي أالسييييحيأوهسئييييبأ

بسيييياولس أوايييييي أا ابييييي أالشااهييييبأوالبشيييياأالباكييييايأوف يييييألو يييييئقأبسيييياببأوب يييييبال أبييييعأاايييياا أال

 أوالبلافسس أالاأبعافبأب  يلس أال جسب .

يأبيييي أا ش  يييييمأتأ  أ وجييييي أاجييييوأسيييييبقأفييييرأالليشييييبأالبيلسييييبأبيلبالبييييي أافيييي أالكايييي أايييي أهوس يييي أنوفييييا

 هشييييياأا  يييييقأوكيييي أأالحكوبسييييبأسيييياجبأب يييي أهييييذ أالببيييييلطأبب ييييادهم تأبجييييس يأأسبكيييي ألااسييييي أا دااا أ

 أانصأسحل أالاأحلبأ .

وأال  اسيييياأا أبييييدساأبك يييييأالكيييييظبرأالكيييياديأاحبييييدأشيييييي رأحيييييو أابعيييييدأال البييييبأايييي أالكيييييظبرأواوجييييأ

بيييييل و أو أ أااالييييبأال ييييدجسقألييييساأببيييياااألعبلسييييبأالسييييطو أواليييي يأابلسييييبأبواف ييييبأبك يييييأائييييساأالييييوااا أ

 أبياالبأال دجسقأو سالس أالساجبأفرأشاليسبأالبطي أبيشاليأ أبجللب .

ءجييي أبييي أبسيييياديأالكييييظبرألييي أاالجيييي أو س يييبأبيييعأايييي أاءابيييي أاليييذيأو ييييبعأال  اسييياأا أ واحيييداأالييياأا

يألعييييدةأبليييييداأتأببيييييأفييييرأذليييياأائييييساأبنيييييباا أالكيييييظبرأالسيييييبقأاائييييدأ اامأعشيييي أدبيييياأالبنطييييطأتأوف ييييا سيييي 

يييييوحرأوأجييييسي أالبوسييييويتأجيييييبطأالبنيييييباا أالييييذيأاسشيييي أالكيييييظبرأل سيييييدةأباكيييياأالعبلسييييي أالييييوطشرأ

 أبذكاةأب المأفسيدأغساأذا أللبأ .والذيأهايأبعدأع أعلداأال جي أ

وواليييي أال  اسيييياأع أ هييييذ أالحسيييييبي أالبكدسييييبأببلسييييياا أالييييدو اا أكيشيييي أبيييي أالودائييييعأالجيييياسبسبأال ييييرأأ

دفع اليييييأالايييياكي أاءيشبسييييبأالعيبلييييبأفييييرأالعييييااقأتأوسبكيييي أاسيييي ادادهيأاشييييدأ  ييييدسمأالبسيشييييي أالبيلسييييبأال علسييييب.أ

الببييييييلطأغسييييياألكيييي أالعبلسيييييبأكيشييييي أباه يييييبأللغيسيييييبألداييييييبأع أبعظيييييمأالاييييياكي أجيبييييي أبايييييطباليتأ ياكيييييبأ

 أالبطيليأباليأل  ااكمأفرأالالسئبأ .

جييييي أاجييييوأسيييييبقأفييييرأالليشييييبأالبيلسييييبأو أاج يييياا أولغييييي أال ييييدجسقأكييييي أسشبغييييرأع أسكييييو أبب يبييييبأااييييياةأ

حبييياا ألييي دااةأال يييرأوايييد أببحيابيييبأال سييييد.أوبيييد اأبييي أذلييياتأعليييداأكييي أبييي أدسيييوا أالبحيسيييببأوبك ييييأ

اأب أالنطب .أبجس يأع أ أذلاأكل أائساأالوااا أنطيبياأ أسع اجي أفسالبيأأ  كي أيا ا

وااييييياأال  اسيييياأاليييياأع أ أ ش سييييذأالسيييياجبأس وجيييي أاليييياأالب ييييواطئس أدانيييي أب وجييييسبأالجيييياائيأالييييذس ألييييدسالمأ

سييييلطبأ وجسييييعأللاييييسكي تأحسييييرأعفيييييد أعابعييييبأبليييييداأدانيييي أواااةأالبيلسييييبأبييييأ أ ليييياأالاييييبكبأعشاييييأهيأ

أالييياأاسييييلبأبييي  بك ييييأائيييساأاليييوااا أوبكيلبيييبأهي  سيييبأبيييعأغافيييبأأبيييدساهيأالسييييبقأاييييكاأبحبيييودأبشيييي ا

أأال دجسقأتأحسرأعباأبحبودأب االبأال دجسقأتأوف ايألو س بأاطلع أالساليأالغيادسي  .

أ

أ

أ
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 بيف أطيلبيشررأا  حيدأالكادس يشرأحاسصأالاأشيي أحكوببأالسوداشرأ

طيلبيييييشرتأا حييييدتأع أا  حيييييدأحيييياسصأعكييييدأائييييساأا  حيييييدأالييييوطشرأالكادسيييي يشرأبيفيييي أالبعلوبييييب/أوكيلييييبأ

 الاأشيي أحكوببأبحبدأاسيتأالسوداشرأو ش سذأباشيبياليأالواااي.

وجييييي أطيلبيييييشرأفييييرأبسييييي أ ل  يييي أ/البعلوبييييبأ/تأاليييياأهيييييباأاسيييي  بيل أجييييساأالناالييييرأاءبييييس أالعيييييمألحاكييييبأ

الكادسيييي يشرأاليييييئيأعهيييي أالحييييقأواسييييي أالكلييييداشرأاءبييييس أالعيييييمألحاكييييبأبيييييبلسو أو أ ا  حيييييدأالييييوطشرأ

حييياسصأالييياأوشييييي أباشييييب أالحكوبيييبأاليدسيييدةأجييييئالأشاسيييدأع أ كيييو أهيييذ أالكيبسشيييبأالواااسيييبأفيييرأبسييي و أ

  وجعي أو طلعي أيبسعأاءطاا  .

ودايييييأاليييياأع أ   ييييدسمأالنييييدبي أوبوايالييييبأال سيييييدأوالبحيفظييييبأاليييياأا سيييي  اااأبيييي أعولوسي اليييييأوبيييي أعييييي أ

 وشس أوبسيهبس  .هذاأالالد أ بدأع أسكو أيبسعأاءطاا أب عي

وييييييا أنيييييال أالل يييييي أ بشيجايييييبأعوجييييييتأاليييييبالدأوباشييييييب أالحكوبيييييبأاليدسيييييدةأووشييييييي أابلسيييييبأا ليييييال أ

 أو  دسمأالباسدأب أالندبي  ت

وايييددأالل ييييي أالييياأ  ش سييييذأباشييييب أابيييي أالحكوبييييبأوال سييييمأبباليباليييييأفيييرأوطييييياأال ييييشو أوالدسيييي واأوااسييييبأ

أأاليبسعأبشظاةأواحدة .

 

 الح أوالعباةأ عل أاسيدةأاادادأالبع باس أالب ويس أللدسياأالب دسبأ

االشييي أالالسئيييبأالعلسييييأللحييي أوالعبييياةأالسيييومأا حيييدتأاييي أاايييدادأالبع بييياس أالعيييااجسس أاليييذس أ يييمأالعاليييدأشسيييوا/أ

   وسيالمأالاأالدسياأالب دسبأءدا أبشيساأالعباة.

 الالسئييييبأوبيل عيييييو أبييييعأايييياكي أالعبيييياةأوالشواجيييي أوذكييييا أالالسئييييبأفييييرأبسييييي أ ل  يييي أ العالييييدأشسييييواستأا أ

(أبع بيييييااأالييييياأاليييييدسياأ128,802الوطشسيييييبأوالبحلسيييييبأفويييييي أبشيييييذأاشطيييييالقأبوسيييييمأالعبييييياةأالحييييييلرأ)

 الب دسبس.

اابسيييي أأ–أ43704(أانليييييأ ييييمأش لالييييمأيييييواأابيييياأالبطييييياا أبواجييييعأ)أبغييييدادأ67,984واايييييا أاليييياأا أ )

 (س.714السلسبيشسبأأ–أ922كاكواأأ–أ4430البلاةأأ–أ9097الشي أا اا أأ–أ9567

(أانلييييييأبييييي أال ييييييدبس أبسيييييسياا المأالانليييييسبأاوأالحييييييفال أاليبياسيييييبأ60,818واجييييييف أالالسئيييييبأا أ )

 يا أ  وس أبااأاباأبش ذأااااأالحدوديس.

أ



 

   2022-11-21/   ثنيناال

 139العدد / 

19 
 

أ

أوكيلبأا س نبياا أ وي أداوةألي البطاودس أوالب لولس أوالبس  سلس  

دايييي أوكيلييييبأا سيييي نبياا أوال ح س ييييي أا  حيدسييييبأفييييرأواااةأالدانلسييييبتأالسييييومأا حييييدتأأ/السييييوباسبأشسييييواأ

الباا ييييييأالبطييييياودس أوالب ليييييولس أوالبلغييييياأاوابييييياأ عسيييييشالمأوالبسييييي  سلس أبييييي أاليييييذس أسيييييبقأع أعكبليييييواأ

ب طلبييييي أاايييييد المأاليييياأالندبييييبأبيلحجييييواأاليييياأب يييياأبدساسييييبأودااةأال طييييوتأفييييرأالواااة.وجيليييي أالوكيلييييبأ

وادأللسيييييوباسبأشسيييييواتأ شيييييداوأالباا ييييييأالبطييييياودس أوالب ليييييولس أوالبلغييييياأاوابييييياأ عسيييييشالمأفيييييرأبسيييييي أ

والبسيييي  سلس أبيييي أالييييذس أسييييبقأع أعكبلييييواأب طلبييييي أاايييييد المأاليييياأالندبييييبأواايعييييواأب يييياأالوكيلييييبأسييييشبأ

بيلحجيييييواأالييييياأب ييييياأبدساسيييييبأودااةأال طيييييوتأأ2022كويبييييبأاولييييياأو يييييمأ حيييييدسرأبعلوبيييييي المأسيييييشبأأ2020

لغييييييا أاكبييييييي أاييييييياا ا أال حييييييصأالطبييييييرأأ2022/أ11/أأ23مأا ابعييييييي أالبوافييييييقأفييييييرأالييييييواااةتأسييييييو

واللسيجيييييبأالبدشسيييييبأبيييييييلايأالاسيجيييييرأبس ليييييحبس أبس بسييييييكيهمأالاسيييييبسبأبيييييعألييييييواأانليييييسبأاييييييددأ

لل أكييييييدأبيييييي أويييييييودأأ144وعجييييييي أالبسييييييي تأ وبي بكييييييي أالباييييييبولس أبييييييي اال أا  لييييييي أبيييييييلاجمأ .2

 أعسبيئالم .

  لبسذأدان أبداسبأاب دائسبأبيلسلسبيشسبأأ010 جشبلبأدني  أ  نشقأشحوأ

 لبسيييذأفيييرأباحليييبأا ب دائسيييبتأالسيييومأاءحيييدتأولييياأا ن شييييقأو ييياأوجيييوتأأ100 عيييا أشحيييوأأ/البعلوبيييبوكيليييبأ

 جشبلبأبسسلبأللدبوتأدان أبداس المتأع شي أ  اسقأاح يييي ألطلببأالييبعي أببحيفظبأالسلسبيشسب.

الطييييوااجأفييييرأالبحيفظييييبتأفييييرأ ليييياسوألوكيلييييبأ/البعلوبييييب/أو أ جشبلييييبأوجييييي أسيييييبي أشيييييداأبييييدساأباكيييياأ

بسيييسلبألليييدبوتتأسييي ط أالييياأبداسيييبأاب دائسيييبأفيييرأبشط يييبأ)ايييكاكب(تأوذلييياأع شيييي أبحيوليييبأجيييوا أالايييغيأ

  اسييييقأاح يييييي ألطيييياليأالييبعب .وعجييييي أع أ ال البسييييذأكيييييشواأسعيييييشو أبيييي أ ييييش اأاييييدسدتأحسييييرأ ييييمأش لالييييمأ

متأوواسييييييلالمأفسبييييييأبعيييييدأولييييياأبشيالالم .واشطل ييييي أبظييييييهاا أطلبيييييبأولييييياأالبس اييييي اأوبعيلييييييبأبعظباليييييأ

الييبعيييييي أوالبعيهيييييدأفيييييرأودااةأكابسيييييي أوبدسشيييييبأالسيييييلسبيشسبأللحليييييو أالييييياأح يييييوجالمتأفسبييييييأجيييييااواأ

ا جيييياايأايييي أالييييدوام.وس ظيهاأطيييياليأالييبعييييي أفييييرأالسييييلسبيشسبأبشييييذأايييييبس أاح ييييييييأاليييياأاييييدمأدفييييعأ

بتأوبيييدعواأا ح ييييي أهيييذاأالعييييمأعسجييييتأالييياأالييياغمأبييي أوايييودأالاسيييومأالسيييشوسبأللطييياليأبييي أجبييي أالحكوبيييأ

اليالييييي أالبعشسييييبأبحيييي أباييييكل المتأو أعشاليييييألييييمأ حيييي أبعييييد.وفرأش يييياأالوجيييي أبييييدعأطيييياليأالييبعييييي أوالكلسييييي أ

فيييييرأكابسيييييي أا ح ييييييي أوالبطيلبيييييبأبح يييييوجالمتأواجيييييدبواأالييييياأاغيييييالقأالطاسيييييقأالائسسيييييرأبيييييس أكابسيييييي أ

ايييييالدأبحيفظيييييبأالسيييييلسبيشسبأوكابسيييييي تأاح ييييييييي ألطلبيييييبأالييبعيييييي تأوالسيييييلسبيشسب.سذكاأعشييييي أبشيييييذأف ييييياةتأ 

والييياأو اهييييأعوجييي أائيييساأييبعيييبأالسيييلسبيشسبأالدااسيييبتأحسيييرأ يييمأاسييي ئشي أاليييدوامأالسيييومأبييي أيدسيييدتألكييي أ

 ا ح يييي أالطالبسبأايد أباةأعنا .ا

أ

أ
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أ

 بالسس أدو اأ110ببسعي أالبشاأالباكايأالعااجرأ شن  أالاأبيأدو أ

أ

أ110اشن جيييي أببسعييييي أالبشيييياأالباكييييايأالعااجييييرأبيييي أالييييدو اتأسييييومأاءحييييدتأوليييياأبيييييأدو أايييي قأشسييييوا/أك

 بالسس أدو ا.

وذكيييياأبااسيييي أوكيلييييبأايييي قأشسييييواتأاع أ البشيييياأالباكييييايأبيييييتأالسييييومأنييييال أبييييااد ألبسييييعأوايييياا أالييييدو اأ

أ1460ليييييطأدو ااتأغطيهييييييأالبشييييياأبسيييييعاأليييييا أاسيييييياأبأ665ال ييييييأوأ737بالسيييييس أوأأ108ا باسكيييييرتأ

 بلسو أدو اأنال أا االاأالبيجسبأ.أ250دسشياااألك أدو اأبعدأا أولل أهذ أالببسعي أءك اأب أ

واجييييي أبااسييييلشيأا أبعظييييمأهييييذ أالببسعييييي أذهبيييي أل عاسيييياأا الييييدةأفييييرأالنيييييا أاليييياأاييييك أحييييوا  أ

بسعييييي أدو ااتأفسبيييييأذهبيييي أالب سييييبأاليييياأاييييك أبأ665ال يييييأوأ887بلسوشيييييأوأ88واا بيييييدا أحسييييرأبلغيييي أ

 ال يأدو اا.أ850بلسوشيأوأ19ش دسبأال رأبلغ أ

بلييييافيأأ11بلييييافيأجيييييمأب لبسييييبأطلبييييي أ عاسيييياأا الييييدةأفييييرأالنيييييا تأوأ16وعاييييياأبااسييييلشيتأا ليييياأا أ

 ااكبأ وسط.أ101ل لبسبأالطلبي أالش دسبتأوجيفبأالاأ

 البالدبلافيأالااسدأوالاافدس أساددا أالاأبواكببأال كشولويسيأالبلافسبأفرأ

أ

اييييددأبييييدساأايييييمأبلييييا أالاافييييدس تأبحبييييدأسييييبساأنييييال أاسيييي  بيل أبييييدساأايييييمأبلييييا أأ/ال يييياا أشسييييوا

 أالااسدأبيسمأابدأالرأسوس أالاأبواكببأال كشولويسيأالبلافسبأفرأالبالد.

اليييياأبواكبييييبأأوذكيييياأالبك يييييأا االبييييرأللبلييييا أفييييرأبسييييي أ ل  يييي أاال يييياا أشسييييوااأا أ الييشبييييي أاييييددا

ال كشولويسيييييأالبلييييافسبأالحدس ييييبأوالشالييييو أبيل طيييييتأالبلييييافرأفييييرأالييييبالدأببيييييأسييييشعكاأباييييك أاسييييييبرأ

 الاأشبوأا ج ليدأالوطشر .

واكيييييدأبحبيييييدأسيييييبسا أجييييياواةأ حسيييييس أبسييييي و أادا أالندبيييييبأالب دبيييييبأللبيييييواطشس أو بسيييييسطأا يييييياا ا أأ

الع بيييييي أواءيييييياا ا أوال سيييييالسال أالبليييييافسبأببييييييأس شييييييغمأبيييييعأ وياليييييي أاليييييواااةأفيييييرأ يييييييواأكيفيييييبأ

 أالاو سشسبأال رأب أاأشاليأع أ عاج أسساأوشيياأالبعيبال أ .

أ
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أ

 2022بحجواأاابي أالعيلم..أجطاأ  صأااسطأاف  ي أبوشدسي أ

ايييالدأاسييي يدأالبسييي أفيييرأالعيليييببأال طاسيييبأالدوحيييبتأاءحيييدتأاف  يييي أعو أبطوليييبألكيييأاأالعيييييلمأسيييكييأشسيييوا/أ

 اءوسيييييييطتأوسيييييييطأ يييييييدفقأاابيييييييي أالعييييييييلمأوباييييييييعرأكييييييياةأال يييييييدم.لكييييييياةأال يييييييدمأفيييييييرأالاييييييياقأ

و بسيييياأح يييي أا ف  ييييي أبحجييييواأاييييددأبيييي أاابييييي أالعيييييلمتأب يييي أالييييائساأالبلييييايأابييييدأال  ييييي أالسسسييييرأ

والييييائساأال لسييييطسشرأبحبييييودأابييييياأوالييييائساأالياائييييايأبعييييدأالبيسييييدأ بييييو أوشيئيييييأائييييساأا بييييياا أ

 بحبيييييييييدأبييييييييي أسيييييييييلبي .الايييييييييس أبحبيييييييييدأبييييييييي أااايييييييييدأووليييييييييرأااليييييييييدأالسيييييييييعودسبأاءبسييييييييياأ

كبيييييأحجيييياأوليييياأالدوحييييبأاءبييييس أالعيييييمألربييييمأالب حييييدةأعشطوشسييييوأغييييو ساساأوالييييائساأال اكييييرأاييييييأطسيييييأ

واليييييائساأالسيييييشغيلرأبييييييكرأسيييييي أأأعادوغييييي أوائيييييساأالليشيييييبأاءولببسيييييبأالدولسيييييبأاءلبييييييشرأ وبييييياأبييييييش

 واليييييييييييييييييييييييييييييييييييييائساأالاواشيييييييييييييييييييييييييييييييييييييديأبيييييييييييييييييييييييييييييييييييييو أكيغييييييييييييييييييييييييييييييييييييييبر.

  يفييييبأالعيلبسييييبتأو لييييدا أعحييييدأعاجييييي أفاجييييبأالبييييويأوبييييا أح يييي أا ف  ييييي أبييييس أال  يلسييييدأال طاسييييبأوال

 الكيييييييييييييييييييييييييييييييييييييوايأالايييييييييييييييييييييييييييييييييييييالساةأ بيييييييييييييييييييييييييييييييييييييرأ يييييييييييييييييييييييييييييييييييييرأوا .

و  بحييييواأاسيييييلبأالح يييي أحييييو أال  يييييايأبييييس أكيييي أاييييعويأالبايييياسبأوال غليييييأاليييياأا ن الفييييي أبيييي أنييييال أ

 ا شسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييشسبأوا ح ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياامأوالايييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييبولسب.

 أ)حييييلبو (تأوهيييوأعغشسييييبأيدسيييدةأ شجيييي أوليييياأوالعيييا أاءهيييمأفيييرأح يييي أا ف  يييي أحبييي أاشييييوا أ داسبييياا

جيئبييييبأاءغيييييشرأالاسييييبسبأللعييييااأالعيييييلبرتأو حبيييي أ وجسييييعأشيييييمأالبييييويأالكييييوايأاليشييييوبرأعحييييدأاءاجييييي أ

 السييييييييييبعبأل اجييييييييييبأ بييييييييييرأ ييييييييييرأوا أيوشغكييييييييييواأوالبطييييييييييايأال طييييييييييايأفالييييييييييدأالكبسسيييييييييير.

ا كيييييوادواتأ أبل يييييي أا ف  يييييي أبيييييس أجطييييياأالبليييييدأالبجيييييس أو2022هيييييذاأوسييييي شطلقأبشيفسيييييي أ بوشيييييدسي أ

أليحيأالباكاأالاابعأفرأ ل سي أعبساكيأاليشوبسب.

أهاةأعاجسبأ جايأالياائاأ

اليييياأسييييلمأان يييياتأأ4.1عاليييي أالباكيييياأالياائييييايأللبحييييرتأايييي أوجييييوتأهيييياةأعاجييييسبأب ييييوةأسييييكييأشسييييوا/أ

 كسلوب ااأااقأالياائاأالعيلبب.أ50السومأاءحدتأفرأو سبأبوبادااأالاأبعدأ

للبحييييرأفيييييرأاليييييمأال ليييياأوال ساسيييييي أال لكسيييييبتأ الباكيييياأالياائيييييايأاسيييييبأاييييي وش ليييي أوكيليييييبأالشالييييياأالياائ

 كسلييييييييييوب ااأاييييييييييبي أبشط ييييييييييبأاعاأيشييييييييييي  .أ22  حدسييييييييييد أباكيييييييييياأالاليييييييييياةأاليييييييييياأبعييييييييييدأ

 

وعجيييييف أاشيييي أ لييييمأسيييي مأالييييبالاأح يييياأاآل أايييي أنسيييييئاأبيدسييييبأعوأبايييياسبتأبسشبيييييأكيشيييي أو سييييبأبييييوبادااأ

دايييييبأاليييياأسييييلمأاسن يييياتأ سييييبيأفييييرأب  يييي أأ6.8تأباييييدةأ2003اسييييياأأ21اييييالد أاليييياا أبييييدبااأفييييرأ

أسياأعك اأب أعل أببشا .عل أانصأو جااأواشالأ13ووليببأشحوأ

أ

https://www.alsumaria.tv/Entity/3453948867/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A/ar/
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 ج سالأياا أجابي أ اكسبأاس الدف أبشيطقأابي أسواسيأأ31البالدأالسوايأسعل أس وطأ

 اكسيييييبأاسييييي الدف أفيييييياأأفيييييرألييييي و أالييييييساأالسيييييوايأيييييياا أجيييييابي أج يييييسالأ31أسييييي ط/أأ٢٤فيييييااشاأ

وعلييييدا أواااةأالييييدفيتأأا شسييييي .بشيييييطقأحدودسييييبتأوفييييقأبيييييأعالشيييي أالبالييييدأالسييييوايألح ييييوقأأاءحييييد

السيييس  أفيييرأ-جوا الييييأابلسيييبأاسيييكاسبأيوسيييبأعطل ييي أالسالييييأاسيييمأ البنلييييأال اكسيييبأاءحيييدأبسيشييييأس سيييدأباييي 

وسييييطشبو تأالييييذيأعسيييي اأأاييييبي أالعييييااقأوسييييواسيأجييييدأالب ييييي لس أاءكيييياادأبعييييدأبيييياواأعسييييبوتأاليييياأهيييييوم

ي ألحييييييايأالعبييييييي أياسحييييييي.أوكيشيييييي أعش يييييياةأجييييييدأوياليييييي أا اليبييييييأأ80سيييييي بأج ليييييياأوعك يييييياأبيييييي أأايييييي 

 بيلجلوتأفرأهذاأا ا دا ألك أاءنساأش اأعيأدواأل أفس .أالكادس يشر

اليييياأاءجيييي أغيييييلبس المأبيييي أال ييييوا أأانليييييأ31عفيييييدأالبالييييدأالسييييوايألح ييييوقأا شسييييي أاءحييييدأبب  يييي أ

أفرأابي أسواسي.أالجابي أاليوسبأال رأاش اليأ اكسيأفيااأالكادسبأوجوا أالشظيمأالسوايأياا 

عش يييياةأجييييدأعالشيييي ألييييبي أاءحييييدأايييي أابلسييييبأاسييييكاسبأيوسييييبأجييييدأالب ييييي لس أاءكيييياادأفييييرأسييييواسيأوكيشيييي أ

والعييييااقتأبعييييدأعسييييبوتأاليييياأاا ييييدا أدبييييويأفييييرأوسييييطشبو أا البيييي أكيييي أبيييي أحييييايأالعبييييي أالكادسيييي يشرأ

وال ييييوا أالكادسييييبأفييييرأسييييواسيتأال ييييرأ لييييش المأ واهيييييبسس  تأبيييييلوجو أنل يييي .أفسبيييييأش يييياأالطافييييي أالكادسييييي أ

أبيأفرأا ا دا .عيأدواألال

وفسبييييييأعالشييييي أجيييييوا أسيييييواسيأالدسب ااطسيييييبتأوابودهييييييأال  يييييايأالب يييييي لس أاءكييييياادتأب  ييييي أعحيييييدأب ي لسالييييييأ

بيييي أعفيييياادأأ18هييييمأأانليييييأ31بيييي أجييييوا أالشظيييييمأالسييييوايتأ حييييدرأالبالييييدأايييي أب  يييي أأ15وأبييييدشسيأ11و

أ12ايييي أأتأفجييييالجييييوا أسييييواسيأالدسب ااطسييييبأوجييييوا أاءبيييي أالكادسييييبأوبيبواييييي أبسييييلحبأعنييييا أ يبعييييبألالييييي

أب أجوا أالشظيم.

جوا اليييييأأالسييييلطي أال اكسييييبأاءحييييدأاليييياألسييييي أواسيييياأالييييدفيتأنلولييييرأعكييييياأفييييرأبسييييي أايييي أايييي أوعالشيييي 

فيييييرأالعيييييااقأأالب يييييي لس أاءكيييياادأالسييييس  أاليوسيييييبأفيييييرأاييييبي أالعيييييااقأوسييييواسيأجيييييد-ابلسييييبأ البنليييييي

أوسواسي.

السييييس أاا بيييييااأ-ايييياأابلسييييبأالبنليييييعكييييياأجبيييي أاشطييييالقأالطيييييئاا أبيييي أجوااييييدهيألجييييايأعهييييدا أ شبيأوجيييي 

عكيييياأعايييا أالييياأالالييييومأبييي أغافيييبأالعبلسيييي أال يبعيييبألل يييوا أأبييي أاآل  .أوعكيييدأبسيييي أليييواااةأاليييدفيتأع 

وجيييييي أعكيييييياأ  يييييمأ يييييدبساأعوكيييييياأوباليييييي أوبغيييييياا أوعش ييييييقأأاليوسيييييبأبيييييعأكبيييييياأال ييييييدةأالعسيييييكاسس .

أوبس وداي أايئدةأل اهيبسس  .

وجيييي أسيييييبقأع أالغييييياا أاسيييي الدف أجوااييييدألحييييايأالعبييييي أالكادسيييي يشرأوكيشيييي أالييييواااةأجييييدأعالشيييي أفييييرأ

و ييييأ رأالاليبييييي أبعييييدأأالبحظييييواتأووحييييدا أحبيسييييبأالاييييعيأالكادسييييبأوال ييييرأ ع باهيييييأعش يييياةأاب ييييداداأللحيييياي.

عسييييمأالييياأا اليييييمأعش ييياةألحيييايأالعبييييي أالكادسييي يشرأبييييلوجو أواا أ  يسيييياأفيييرأوسيييطأوسييييطشبو أعسييي اأايييي أ

أأناس . أ81ب   أس بأعانيصأويا أ

أ
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الدفيتأالاوسسبرأكسس أ وال أاف عي أبحيو  أاس  اااسبأواس الدا أبحطبأالطيجبأفرأ

 اابواويس أبيل ذائ أ

أ

عفيييييد أواااةأالييييدفيتأالاوسييييسبأبييييأ أال ييييوا أاءوكااشسييييبأ أ  ييييواشاأايييي أاف عييييي أبحيييييو  أاوسييييسيأالسييييومأ/أ

اسييي  اااسبأابييياأاسييي الدافاليأبحطيييبأالطيجيييبأالشووسيييبأفيييرأاابواويسييي أبيل يييذائ أبايييك أسيييوبرأبييي أعيييي أنليييقأ

 كيا بأشوووسب.

أعوكااشسيرويي أفرأالبسي أالسوبرألواااةأالدفيتأالاوسسبأا أسساأالعبلسبأالعسكاسبأالنيلبأفرأ

 الدسيييدأبوجيييوتأكيا يييبأشووسيييبأفيييرأبحطيييبأالطيجيييبأالشووسيييبأأ أ  وجييي أكسسييي أاييي أا سييي  اااا أبييي أعيييي أنليييق

 فرأاابواويس .

جذس ييييبأبدفعسييييبأبيييي أالعسييييياأال  سيييي أأ11شييييوفبباتأعبيييياأالسييييب تأعطل يييي أال ييييوا أالبسييييلحبأاءوكااشسييييبأأ19

 البحطبأفرأاابواويس .أالاأعااجر

اسيييي الدف أال ييييوا أالبسييييلحبأاءوكااشسييييبأعااجييييرأالبحطييييبأأشييييوفبباتأ20يلييييبي أالسييييومأاءحييييدأالبوافييييقألييييأأ

 با س .

جذس ييييبأبدفعسييييبأبيييي أأ12عطلييييقأالييشيييييأاءوكااشييييرأألييييبيحيأ9.45وليييياأأ9.15ونييييال أالسييييومتأفييييرأال  يييياةأبيييي أ

تأواش يييييا أ ييييالرأ2العسييييياأال  سيييي .أواش يييييا أ بيشسييييبأبشاليييييأبييييس أالوحييييدةأالنيبسييييبأوالببشيييياأالنيييييصأاجييييمأ

 فرأالبحطب.أ2س أالاابعبأوالنيبسبتأوعليب أواحدةأبسطوأالببشاأالنيصأاجمأأبشاليأبس أالوحد 

لييييبيحيأ ييييمأوطييييالقأجييييذس  س أعنيييياسس أبيييي أجبيييي أال ييييوا أاءوكااشسييييبأأ10:00اشييييدأالسيييييابأأوبييييش اأالسييييوم

بيييي أبياغيييييشس اتأبشط ييييبأأاليييياأطييييو أنييييطأالكالابييييي أالييييذيأسغييييذيأبحطييييبأالكالابييييي .أ ييييمأوطييييالقأالشيييييا

 دشسباوبس اوفسا.

جييييسوأاواجيييييأاءجيييياااأالشييبييييبأايييي أال ليييي أالبييييدفعرأبعييييدأفحييييصأبشط ييييبأالبحطييييبأبيييي أجبيييي أسييييس مأ و

نبييياا أبييي أالوكيليييبأالدولسييييبأللطيجيييبأالذاسيييبأوايييياكبأاوسيييي وم.أ أ ييياا أحيليييبأا اييييعيتأفيييرأبشط يييبأبحطييييبأ

 الطيجبأالشووسبأطبسعسب.

 أطيييييئاا أوااييييبأل يبسييييعأبحاكيييييأجوا شيييييأبجييييابي أايلسييييبأالدجييييبأسيييييابأالبيجييييسبتأدبييييا أ24نييييال أالييييي

 أالدفياسبفرأبدسشبأاابواويس أMotor Sichسال أاليوأاءوكااشرتأبباسسبأ

أ
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 يبيسس كييييييأوكسسيييييلوفكيأأأ يبعيييييي أبسيييييلحبأعوكااشسيييييبأفيييييرأبشييييييطقأ يييييمأاسييييي الدا أفيييييرأا ييييييي أكوبسيشسيييييات

و ييييمأ ليييي سبأأوبساسسيييي وفويأفييييرأبشط ييييبأنييييياكو أوشوفوسسلوفسييييكويأفييييرأيبالواسييييبألوغيشسيييياأالاييييعبسب.

أعوكااشسيأوشيجلبأيشدأبداابأوايحش س أبساأعي.أيشدسيأ20عك اأب أ

بوجييييعأجسيييييدةأال ييييوا أالبسييييلحبأاءوكااشسييييبأبيييييل ايأبيييي أجاسييييبأفسسييييسلرتأبشط ييييبأنساسييييو تأأدبييييا أجوا شييييي

 وحدةأبدفعسبأفرأبواجعأوطالقأالشيا.أ62بي جيفبأولاأ

قأ يييييمأ يييييدبساأعلس يييييس أبييييي أبشظوبيييييي أوطيييييالأفيييييرأبشط يييييبأكاابي واسييييياأبيبالواسيييييبأدوشس سييييياأالايييييعبسب

 بلوااس أاوسسبأايلسبأالدجب.أHIMARSاللوااس أاءباسكسبأ

عسييي ط أعشظبيييبأاليييدفيتأالييييويأالاوسيييسبأسييي أطييييئاا أبيييدو أطسيييياأفيييرأبشييييطقأفسلسكييييألسبس سنييييأفيييرأبشط يييبأ

نساسييييييو أوعوليسشكيييييييأوكوبسوبولسييييييكويأوشوفو اوس سييييييكويأبيبالواسييييييبأدوشس سيييييياأالاييييييعبسبتأبي جيييييييفبأ

 طيييالقأشظييييمأفيييرأبشط يييبأيوسسلسيييكوأفيييرأيبالواسيييبأدوشس سييياأولييياأليييياونس أبييي أليييياوشأعليييداأب عيييددأا

 الاعبسب.

أ

 غلوبي أ يسبا رأبعظمأدو أ سسيأوالبحسطأالاليدجأافج أدامأوااشط أفرأبوايال اليأبعأأ

أبكس أ

عكيييييد أليييييحس بأ غلوبيييييي أ ييييييسبا أع أبحييييييو  أالو سيييييي أالب حيييييدةألعيييييا أالليييييس أببسييييييادةأأ/شوفوسييييي ر

أبيل ا تأوع أدو أالبشط بأغساأبس عدةألدامأوااشط .حل يئاليأفرأيشويأااقأ سسيأبي  أ

وجيليييي أاللييييحس برأ هشييييياأسييييبيألالا  يييييدأبييييأ أبعظييييمأايييياكي أوااييييشط أ أساسييييدو أا ن سييييياأبييييس أاللييييس أ

أوالو سي أالب حدة .

وعكييييد أع أا  يييييي أالييييذيأس اييييك أساييييساأوليييياأاشن ييييي أالش ييييوذأاءباسكييييرتأببيييييأفييييرأذليييياأفييييرأدو أيشييييويأ

ع أعسييييييلسيأا كييييياا أالسسيسيييييسبأوا ج لييييييدسبأللبسييييي أاءبيييييس أ أ سيييييبوألاليييييمأأاييييياقأ سيييييسي.أوعايييييياأوليييييا

 ب ح سقأالش يئ أالبايوة.

 وادد أالاأع أ جطعأالعالجي أبعأاللس ألساأب أبللحبأحل ي أالو سي أالب حدةأوااكيئالي .

الليييس أوشوهييي أولييياأع أبعظيييمأدو أبشط يييبأ سيييسيأوالبحيييسطأالالييييدجأليييدساليأداييييبأايلسيييبأبييي أا ا بييييدأالييياأ

 فرأالبيي أا ج ليديتألذلاأل أ دامأعباسكيأباك أكيب .

 


