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 الحلبوسييييييييييييتموون بيييييييييييينمم النيييييييييييييوعمب   يييييييييييين ملاويييييييييييي ما نييييييييييييعمالو نب يييييييييييي مللل ييييييييييييو  م ليييييييييييي م

 (وكنل ماالوبن ماليراق  (..)7ص.)ر  سهن

 وكنليييييي ماالوبيييييين م(..)7ص.)الحلبوسييييييتم وكييييييمملبور ييييييي مت ن يييييي ملي  يييييي مالي قيييييين مال ون  يييييي مبيييييي عمالبلييييييم ع

 اليراق  (

 خييييييي  ملضن ييييييي ما  ييييييين ماله  ييييييي مالمار ييييييي ملرابيييييييي م يييييييركن مالسييييييي رموالسييييييي نح م..مالنويييييييمالو م يييييييم وم

 (نوقعمنالسمالوواب(..)8ص.)مالس نح موالوض ل راكمالضينعمالخنصمفتملون  مقين تم

   (السونر  مو و (..)8ص.)البرلننعم  مرملو  حنًمب  عماولخنبن مر نسن ماللانعمالو نب 

 9سيييييييييييين ..مالبرلنيييييييييييينعم وايييييييييييي مالسيييييييييييي مال ييييييييييييممالسييييييييييييلكنن ماولخنبيييييييييييين مر نسيييييييييييين مم نوهيييييييييييينمحم

 (السونر  مو و (..)9ص.)اللانع

 بيييييييييييينو مل يييييييييييير  م ييييييييييييعمالن سييييييييييييوخ مر يييييييييييي سملاويييييييييييي ماالنييييييييييييعموالييييييييييييمفنعمالو نب يييييييييييي م ييييييييييييملتم

 (ال را مو و (..)9ص.) ضوم م

 مقيييييرارمالنحكنييييي مااللحنم ييييي ما خ يييييرمب ييييي عم قلييييي ممكورمسيييييلنعم رقييييي م قيييييرارمت نملاليييييصم اخييييي م بيييييونال:

 (  قمو و (..)01ص.)النوا و 

 لييييييييييممبن حضييييييييي مالحكونييييييييي مالسييييييييينبض مل  يييييييييلهنمفيييييييييتملو  ييييييييي مالنوهييييييييين ممكتنللنيييييييييامنمسيييييييييي م بيييييييييونال

 الخبنر  (وكنل مالنيلون م(..)01ص.)الحكونت

 قر بييييينًموالنيليييييوبم ييييي ن منيييييلهممبنل ييييين مم:مفيييييل منليييييامسيييييرق متنيييييوا م يييييخن الون يييييبمن يييييي  مسيييييومم

 (ال را مو و (..)00ص.)كب رة

 لييييييوعمبيييييينلييعملييييييم مالنحكنيييييي مااللحنم يييييي مبنولخنبيييييين مر نسيييييي ملاويييييي مالو ا يييييي ممالون ييييييبممر ييييييممان يييييي م 

 (  قمو و (..)00ص.)الو نب  

 وكنلييييييي م(..)02ص.)لك يييييييامق نييييييي ماالل نق ييييييي مال ييييييي و  منيييييييعمنحنف ييييييي مبنبييييييي مالون بييييييي ممو ييييييينمال ييييييينر م

 (الخبنر  النيلون م

 منيييييييي كرا مالل يييييييين ممنييييييييعما رمعماخلل يييييييي ملنننيييييييينم نيييييييينموقيلهيييييييينمحكونيييييييي مالون ييييييييبمومالبلييييييييماو م:

 (وكنل مالنيلون مالخبنر  (..)02ص.)الكن نت

 مال ييييييييييينومامارةمالمولييييييييييي مل ييييييييييينعما يييييييييييمارمقييييييييييينووعمام يييييييييييممللي يييييييييييومالون يييييييييييبمرا يييييييييييممالنييييييييييينلكت:

 (وكنل مالنيلون مالخبنر  (..)03ص.)الينم
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 منضبليييييييييوعم لييييييييي محنلييييييييي منيييييييييعمال يييييييييمموالاييييييييي بمب ييييييييي عمقييييييييينووعمناييييييييينلسمال  ييييييييينم الون يييييييييبموم:

 (وكنل مالنيلون مالخبنر  (..)04ص.)النحنف ن 

 مبييييييييييينماللايييييييييينعماولخبيييييييييي مروسيييييييييين م   ييييييييييرمنخل يييييييييي ع م بييييييييييرمالون ييييييييييبم ض يييييييييي مال ييييييييييل و م:

 (وكنل مب ماممال وم(..)04ص.)اللوافق

 الهيييييمرمفيييييتمنخ  ييييين مقيييييينووعم يييييم وم   ييييي منكنفحييييي مال سييييينممالييييي منلنبيييييي مالون يييييبمنهويييييممالخ رايييييتم

 (وكنل مب ماممال وم(..)05ص.)ا نعمال  ا ت
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 وكنليييييي م(..)06ص.)ر يييييي سمالييييييو را :مل ييييييك  ملاويييييي ملللوسيييييي قمنييييييعمالانوييييييبما لنيييييينوتمحييييييو مالن يييييينر ع

 (االوبن ماليراق  م

 (مالسونر  مو و (..)06ص.) للضتموفماًمق ن  نًما راو نًمر  سم    مال راامالض ن تم 

  (و و السونر  م(..)07ص.)االننعمل ينرماللوس ضتم ونقشم ق   مالموالر موالنوا و 

 (السونر  مو و (..)07ص.)تلننو نمللخ مخيوةم ونمرة ملخصماليراو 

 السيييييييييييي ممالحكيييييييييييي مم وكييييييييييييمم ييييييييييييرورةمم ييييييييييييمم و مال نقيييييييييييي مول يييييييييييير عمالضييييييييييييواو عمالخن يييييييييييي م

 (وكنل ماالوبن ماليراق  (..)08ص.)بهم

 ا  راييييييييييت:ماليييييييييييراومحيييييييييير صم ليييييييييي مليييييييييييو رم  قنليييييييييي مالنلوا ويييييييييي منييييييييييعمنح ييييييييييي ماليربييييييييييتم

 (وكنل ماالوبن ماليراق  (..)08ص.)والقل نت

 ال ييييييرا م(..)09ص.)االلحيييييينممالييييييويوتم ك ييييييامن ليييييينعمحيييييي مالخيييييي امالو يييييييتمبيييييي عمالنركيييييي مواالقليييييي م

 (و و 

 الكيييييييييو ل  عموالخل ا ييييييييي عمو البيييييييييموع منيييييييييعمموعمل  ييييييييي رةمبيييييييييم اًمنيييييييييعمالييييييييييراوم سييييييييين مبيييييييييمخو م

 (ال را مو و (..)09ص.)ال م

   مممبنلوكنل مفتمو ارةمالو يماليراق  (  قمو و (..)21ص.)لكل اموك  مام

 اليييييييييييييينرماللوسييييييييييييي ضتم يلليييييييييييييقم لييييييييييييي ملحيييييييييييييركمالسيييييييييييييوماوتمللييييييييييييييم  مالمسيييييييييييييلور:مسييييييييييييي   رم

 (  قمو و (..)21ص.)ن نك 

 وكنليييييي مالنيلونيييييي م(..)20.)%05لييييييمفقمانييييييوا مالييييييو يم ييييييوبماليييييييراومبوسييييييب مال ييييييل :مانر كيييييينمقل يييييي م

 (الخبنر  

 نوقييييييييييامليييييييييي سمبام ييييييييييمم..مبيييييييييينر اوتماليييييييييي مانوييييييييييبمالواييييييييييومماالن ركييييييييييتمورفيييييييييينمالضييييييييييرارا م

 (وكنل مالنيلون مالخبنر  م(..)20ص.)الض ن   
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 ال يييييرا م(..)22ص.)%الماخل ييييي مواليييييمفنعملبح ييييينعملسيييييلممالنلييييياما نويييييتمفيييييتم يييييمممنيييييعمنراكييييي مالنيييييمع

 (و و 

 السييييييييونر  م(..)22ص.)مم%يالماخل يييييييي ملضييييييييممم ح يييييييين   م  ن ليييييييي  م ييييييييعملبل  يييييييين مالنحلييييييييو مالهيييييييينب

 (و و م
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 و (ال را مو (..)23ص.)%البوكمالنرك  م وسلعمنونف مب عمالموالرمالوضم مللنسنفر ع 

 م21الكهربيييييييييييين ماليراق يييييييييييي ملضلييييييييييييصمسيييييييييييين ن ماللاه يييييييييييي مول ايييييييييييي ملوقييييييييييييامال يييييييييييين مال راوييييييييييييتم

ًم    قمو و ((..)23ص.)% ونن
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 (روس نمال وم(..)24.)%سور ن..مين را مناهول ملض ام نحون ملبر مم رقتمم رمال ور 

 لبوييييييييييينعم وقيييييييييييعمال نق ييييييييييي مو ي ييييييييييي منيييييييييييعملحييييييييييينلام يييييييييييركن مالينقييييييييييي مالضير ييييييييييي موال روسييييييييييي  م

 (سكن مو و م رب  (..)25.)%موال ينل  
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 ممتوكراو نمين را م  (سكن مو و م رب  (..)26ص.)%نضنلل  وللس:متلننو نملعمل ول

 يهييييييييراعمليلييييييييعمالل ييييييييم ملهاييييييييوممبييييييييين را منسيييييييي رةماسييييييييلهمامنوقييييييييينم سييييييييكر نمفييييييييتمنحنف يييييييي م

 (٤٢فراوسم(..)26ص.)%ت  هنع
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مالحلبوستموون بنمم النيوعمب   ن ملاو ما نعمالو نب  مللل و  م ل مر  سهن

 ضيييييييممر ييييييي سمناليييييييسمالويييييييوابمومالحلبوسيييييييتموون بييييييينم مال يييييييومما حيييييييم ماالنن ييييييينًمموكنلييييييي ماالوبييييييين ماليراق ييييييي  

مب   ن ملاو ما نعمالو نب  مللل و  م ل مر  سهن.

و كيييييييرمنراسييييييي موكنلييييييي ما وبييييييين ماليراق ييييييي م)واع( متعم ر ييييييي سمناليييييييسمالويييييييوابمومالحلبوسيييييييتموون ب ييييييي :ما و م

عم بيييييممد م ضيييييموامال يييييوم ماالنن ييييينًمبن  ييييين ملاوييييي ما نيييييعمواليييييمفنعمفيييييتمنحسيييييعمالنويييييمالو موال ييييينوتم ييييينخوا

 نكلييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييبمر يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي سمنالييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييسمالوييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييواب .

موت نامتعم االالننعمان مللل و  م ل مر  سملاو ما نعموالمفنعمالو نب  موون بتمالر  س .

م

ملي قن مال ون   مب عمالبلم عالحلبوستم وكمملبور ي مت ن  ملي   ما

ر ييييييي سمناليييييييسمالويييييييواب مومالحلبوسيييييييت مال يييييييوممالسيييييييب  مليييييييو  رمال يييييييووعماكيييييييممموكنلييييييي ماالوبييييييين ماليراق ييييييي  

 الخنرا  مواللينوعما فر ضتمفتمالن ربمون رمبور ي مت ن  ملي   مالي قن مال ون   مب عمالبلم ع.

 

للضلييييييي موكنلييييييي ما وبييييييين ماليراق ييييييي م)واع(:م عموقييييييين مالنكليييييييبمال  نيييييييتملييييييير  سمناليييييييسمالويييييييوابمفيييييييتمب ييييييينعم

 ر ييييييي سمناليييييييسمالويييييييوابمومالحلبوسيييييييت ماسيييييييلضب مو  يييييييرمال يييييييووعمالخنرا ييييييي موالليييييييينوعما فر ضيييييييتمفيييييييتم

الننلكييييي مالن رب يييييي مون ييييييرمبور ييييييي موالوفييييييممالنرافييييييقملييييي   مالفليييييينم ليييييي  متعم الحلبوسييييييتمبيييييينركم  يييييينمةمافلليييييينعم

قهييييين منوكييييييماًمت ن يييييي ملي  يييييي مالي قيييييين مال ون  يييييي مبيييييي عمالسييييي نرةمالن رب يييييي مفييييييتماليييييييراو مبيييييييممسييييييووا منييييييعم   

البلييييييم عمال يييييييض ض عم لييييييي مالنسيييييييلو ن مكنفييييييي  مونوهييييييينمالنسييييييلو مالبرلنييييييينوت موالينييييييي م لييييييي مل ي ييييييي مالليييييييينوعم

 ال وييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييين تمفيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييتمنخلليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييامالناييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييينال  .

نيييييعماهلييييي  م بعيييييرمبور يييييي م يييييعم لضيييييم رممليييييمورمالحلبوسيييييتمبيييييم ممالن يييييربمفيييييتمالحييييينممالبرلنييييينعماليربيييييت  م

ليييييي  متعم   نرليييييي مال ييييييومم ييييييتمرسيييييينل مل ييييييننعمونسيييييينومةمنييييييعما ليييييي مالين يييييي مالن ربييييييتمالنلييييييكمومن يييييي راًم 

 السيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييينمسموالن ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييربمحكونيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي مو يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييبنملليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييراو .

وتكيييييممر بييييي مبييييي مممفيييييتمتعم ملولضييييي مالي قييييي مبييييي عمالبليييييم عم لييييي منراحييييي منلضمنييييي منيييييعمالليييييينوعمالن نييييير موتعم

ابيمبييييي عمالبليييييم علمللي  ييييي مالليييييينوعمفيييييتمان يييييعمفيييييل مالسييييي نرةم يييييوم  ييييينرةم لييييي ملييييييو رمالي قييييين مولضو ييييي ماليييييرو

مالنانال  .

م

م

م

https://www.ina.iq/176963--.html
https://www.ina.iq/176963--.html
https://www.ina.iq/176909--.html
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خ  ملضن  ما  ن ماله   مالمار  ملرابي م ركن مالس رموالس نح م..مالنومالو م م وم

 مل راكمالضينعمالخنصمفتملون  مقين تمالس نح موالوض 

ا ييييييربمالسيييييي ممنحسييييييعمالنوييييييمالو  مالون ييييييبما و مليييييير  سمنالييييييسمالوييييييواب مخيييييي  م نوقييييييعمنالييييييسمالوييييييوابم

اسيييييلضبنل مبنكلبييييي م مرابيييييي م يييييركن مالسييييي رموالسييييي نح مفيييييتمالييييييراوم م يييييعمقيييييمرةمالضيييييينعمالخييييينصم لييييي ماخييييي م

ار مخيييييي  مومورمفن يييييي مفييييييتملون يييييي ماليم ييييييممنييييييعمالضين يييييين ماالقل يييييينم   موالسيييييي ننمقييييييين تمالسيييييي نح موالوضيييييي .

اللضيييييين ماالسييييييلننعمال ييييييممالنضلرحيييييين ماللييييييتملييييييي  م نيييييي م ييييييركن مالسيييييي نح موالسيييييي ر موالييييييم وةماليييييي مليييييي ل  م

النيوقييييين ماللييييييتملضييييييامانيييييينمملييييييورم موالل ك ييييييمم ليييييي محييييييرصمالنالييييييسم لييييي مل يييييير عمالضييييييواو عماللييييييتملو يييييييم

 موتكييييييممالون ييييييبماالو م ليييييييسييييييوومالينيييييي مالسيييييي نحتمب ييييييك م يييييينممو ييييييركن مالسيييييي رموالسيييييي نح مب ييييييك مخنص.

ت ن يييييي ما يييييييراكمالضيييييييينعمالخييييييينصمفيييييييتملون ييييييي مالضيييييييينعمالسيييييي نحتمالييييييي  م ييييييييمم يييييييروةمويو ييييييي مكب يييييييرةم ايييييييبم

 اسل ننر ن منينلبنمالاهن مالنيو  مب رورةمم ن مواسونمممللوهونمب مواالسل نمةمنو .

 اللانعمالو نب  مل رعمفتماولخنبمروسن ملهنموووابهم

ليييييييرتسمالسييييييي ممومالحلبوسيييييييتمر ييييييي سمناليييييييسمالويييييييوابمال يييييييومماالحيييييييمموبح يييييييورمم نوقيييييييعمناليييييييسمالويييييييوابمم

الون يييييييبماالو ملييييييير  سمالناليييييييسمالسييييييي ممنحسيييييييعمالنويييييييمالو موون يييييييبمر ييييييي سمالناليييييييسماليييييييمكلورم ييييييينخ واعم

الييييييير  سمواكيييييييمم. بيييييييمدماحنيييييييمملسيييييييعماالنن ييييييين مخ  ييييييي مالولخييييييينبمروسييييييين ماللاييييييينعمالو نب ييييييي موويييييييوابهم

الحلبوسيييييتمفيييييتمنسيييييله ماالالنييييينعماعماسيييييلضرارم نييييي مالناليييييسم كيييييوعمبنول ييييينمم نييييي ملانوييييي مالو نب ييييي م مو ييييي ام

 ليليييييبمنوييييينمالينييييي مالنك يييييامفيييييتمسيييييب  ماالولهييييين منيييييعماولخييييينبمر نسييييين ماللاييييينعمكنفييييي مالخييييي ممور ييييينمالرقييييينبتم

لنخيييييينم ويييييي مو ضييييييم مر نسيييييي مالنالييييييسماالنن هيييييينماالو منييييييعما  يييييين ملاويييييي ماالنييييييعموالييييييمفنعم.والل يييييير يت

اولخيييييينبمالون ييييييبم بيييييينسمال انلييييييتمر  سيييييينمللاويييييي موالون ييييييبمكيييييير ممابييييييومسييييييومممون بيييييينماوالملليييييير  سموالون ييييييبم

واولخبييييي ملاوييييي مالو ا ييييي مفيييييتماالنييييينعماخييييير مالون يييييبم  ييييينممالاوييييينبتم.سيييييك نعم وسيييييامون بييييينم نو ييييينملييييير  سماللاوييييي 

ن ييييييبمكيييييير مم ييييييكورمون بيييييينمر  سيييييينمللاويييييي  مواولخيييييينبمالون ييييييبم نل يييييي مو يييييي امون بيييييينماوالمليييييير  سماللاويييييي موالو

واولخبييييي ماللاوييييي مالضنووو ييييي مفيييييتماالنييييينعم نليييييا مالون يييييبمر بيييييوارم ييييينم مر  سييييينملهييييين مواولخييييينبمالون يييييبم. نو ييييين

واولخبييييي ملاوييييي م.نرل ييييي مالسييييين م مون بييييينماوالملييييي موالون يييييبم بيييييممالكييييير مم بيييييينعمون بييييينم نو ييييينملييييير  سماللاوييييي 

حسييييييو عمالخ يييييناتمر  سيييييينمللاوييييي مواولخيييييينبمالون ييييييبماالسيييييل ننرمواللون يييييي مالو نب ييييي مفييييييتماالنييييينعمرابييييييع مالون يييييبم

كنييييينماولخبييييي ماللاوييييي م.سيييييو اعمنو يييييورمون بييييينماوالملييييي موالون يييييبمحسييييي عمالسييييييبر مون بييييينم نو ييييينملييييير  سماللاوييييي 

الننل ييييي مفيييييتماالنييييينعمح يييييرل مر نسييييي مالناليييييس مالون يييييبم ييييييواعماليييييييواوتمر  سييييينمللاوييييي مواولخييييينبمالون يييييبم

فيييييتمو يييييسمالسييييي نوماولخبييييي م.صماليييييمل نتمون بييييينم نو ييييينملييييير  سماللاوييييي احنيييييممن هيييييرمون بييييينماوالملييييي موالون بييييي ماخييييي 

ر  سيييييينمللاويييييي موالون ييييييبمملاويييييي ماللخييييييي يماالسييييييلرال اتموالخمنيييييي مااللحنم يييييي  مالون بيييييي مل ليييييي منهييييييم ماللن نييييييت

واولخبيييييي ملاويييييي مالييييييو يموال يييييين م. نوييييييم م بييييييمالكر ممالكسييييييو اوتمون بيييييينماوال موالون ييييييبمومالبلييييييماو مون بيييييينم نو يييييين

ليب ي ييييييي  مالون يييييييبم  بييييييي مالحلبوسيييييييتمر  سييييييينمللاوييييييي موالون يييييييبموهيييييييرومنحنيييييييوممقييييييينمرمون بييييييينماوال موال يييييييروا ما

كنييييينماولخبييييي ملاوييييي مالوضييييي مواالل ييييينال مالون بييييي م  يييييرةمالباييييينر مر  سييييينم.والون يييييبم يييييمونعمالاييييينبر مون بييييينم نو ييييين

اويييييي مال را يييييي مواولخبيييييي مل.للاويييييي  موالون ييييييبماكييييييرمماليسيييييينامون بيييييينماوالموالون ييييييبمابييييييرا  ممن راوييييييتمون بيييييينم نو يييييين

والن يييييينممواال ييييييوارمالون ييييييبمفيييييينل مالخ  لييييييتمر  سيييييينمللاويييييي موالون بيييييي م و اعم لييييييتمون بيييييينماوالمللاويييييي موالون ييييييبم

 .حس عم لتمنرماعمون بنم نو ن

https://iq.parliament.iq/blog/2023/01/29/%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84-%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%b1%d8%a7%d8%a8/
https://iq.parliament.iq/blog/2023/01/29/%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84-%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%b1%d8%a7%d8%a8/
https://iq.parliament.iq/blog/2023/01/29/%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84-%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%b1%d8%a7%d8%a8/
https://iq.parliament.iq/blog/2023/01/29/%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84-%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%b1%d8%a7%d8%a8/
https://iq.parliament.iq/blog/2023/01/29/%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84-%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%b1%d8%a7%d8%a8/
https://iq.parliament.iq/blog/2023/01/29/%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84-%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%b1%d8%a7%d8%a8/
https://iq.parliament.iq/blog/2023/01/29/%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84-%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%b1%d8%a7%d8%a8/
https://iq.parliament.iq/blog/2023/01/29/%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84-%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%b1%d8%a7%d8%a8/
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مالبرلننعم  مرملو  حنًمب  عماولخنبن مر نسن ماللانعمالو نب  

ال يييييومما حيييييم ملو ييييي حنًمحيييييو ماولخنبييييين مر نسييييين ماللاييييينعمالو نب ييييي مت يييييمرمناليييييسمالويييييواب ممالسيييييونر  مو يييييو  

ت ييييييمرمنالييييييسمالوييييييواب مال ييييييومما حييييييم ملو يييييي حنًمحييييييو ماولخنبيييييين موااللهننيييييين محييييييو م ق يييييين مالكليييييي مالنينر  .

ر نسيييييييين ماللايييييييينعمالو نب يييييييي موااللهننيييييييين محييييييييو م ق يييييييين مالكليييييييي مالنينر يييييييي .و كرمالنالييييييييسمفييييييييتمب يييييييينعمورمم

ر مف يييييي ماعمكليييييي مالنينر يييييي مقييييييمملييييييمما ييييييمر مب نويييييينم كيييييي كيييييينووعم متعم كلليييييي ما ييييييراق السييييييونر  مو ييييييو مليييييي 

اق يييييييين هنمنييييييييعمنون ييييييييبمر نسيييييييين ماللايييييييينعمالو نب يييييييي موو نبنلهيييييييينمواعم نل يييييييي ماولخيييييييينبمر نسيييييييين ماللايييييييينعم

وتو يييييييح  متعم  ييييييي ممالنيلونييييييين م نر ييييييي م يييييييعمال يييييييح  مف يييييييتمالوقييييييي مالييييييي  مقننييييييي ماللاييييييينعملحن     .

ضراي يييييي مح ييييييام يييييينرك مالو نب يييييي مفييييييتمنالييييييسمالوييييييوابمال ييييييوممبنولخيييييينبمروسيييييين هنمووييييييوابهممفييييييتمنننرسيييييي مم ن

الليييييتموييييي  مبو سيييييهنم يييييعم كييييينووعمف هييييينمان يييييعمالكلييييي مالو نب ييييي مالنن لييييي مفيييييتمالناليييييسمبنسيييييل ون مكللييييي ما يييييراق 

 نيييييي ماللايييييينعموالنالييييييس مكنيييييينماعمالن يييييينرك مفييييييتم يييييي مماالولخنبيييييين ماللييييييتملسييييييهممبمرايييييي مكب ييييييرةمفييييييتمل ي يييييي م

الكللييييي مالنييييي كورةمليييييمملر ييييي ملر نسييييين ماللاييييينعماومو نبنلهييييينمو ييييي اماالنيييييرم يلبيييييرملض ييييي راًمنيييييعمالكللييييي مفيييييتمالض ييييينمم

 ما لرا يييييييهنم لييييييي مكييييييينووعموفتموقييييييي مسييييييينبقمنيييييييعمال يييييييوم متبيييييييم مكللييييييي ما يييييييراق بنهننهييييييينمالمسيييييييلور   .

اولخنبيييييين مر نسيييييين ماللايييييينعمالو نب يييييي موو نبنلهيييييين مف نيييييينمت يييييينر م ليييييي متوهيييييينمكنويييييي ملحن  يييييي  موتق يييييي  مكليييييي م

مالنينر  مالو نب  .

منوهنمحمسن ..مالبرلننعم وا مالس مال ممالسلكنن ماولخنبن مر نسن ماللانعم9

ا حييييييم مل ا يييييي مالسييييييل مالنضييييييررةم ييييييماًماال ويييييي علمالسييييييلكنن مقييييييررمنالييييييسمالوييييييواب مال ييييييومممالسييييييونر  مو ييييييو  

 مالسييييييونر  مو ييييييو موقنل مالييييييما رةمال  ن يييييي مللنالييييييسمفييييييتمب يييييينعمورممليييييي اولخنبيييييين مر نسيييييين ماللايييييينعمالو نب يييييي .

 عم الالسييييي مالنضيييييررةم يييييومم يييييممسيييييلوا م لييييي م  يييييينرم خيييييرلمنيييييعمتاييييي متعم يييييلمماسيييييلكنن ماولخنبييييين مر نسييييين م

لايييييينعمو نب يييييي  م  مايييييير ماخل يييييينرمم9وفتموقيييييي مسيييييينبقمنييييييعمال ييييييوممايييييير ماولخيييييينبمروسيييييين ماللايييييينعمالو نب يييييي  .

ون بييييييينًمتو  م كييييييير ممتبيييييييومسيييييييومةمر  سييييييينًمللاوييييييي ما نيييييييعمواليييييييمفنع م لييييييي متعم كيييييييوع  بييييييينسمال انليييييييتمالون يييييييب

ًم   ييييينممالاوييييينبتمكنييييينمليييييمماولخييييينبو يييييكبنعم وسيييييامون بييييينًم نوت.  م لييييي متعملكيييييوعم نل ييييي ملاوييييي مالو ا ييييي ملمر  سييييين

ون بييييييينًم نوت.واخلييييييينر ماللاوييييييي مالضنووو ييييييي مر بيييييييوارم ييييييينم مر  سييييييينًملهييييييين م كييييييير مم يييييييكورو ييييييي امون بييييييينًمتو  مو

ون بيييييينًم يييييينوت.واخل رمحسييييييو عمالخ ييييييناتمر  سيييييينًمللاويييييي م  بييييييممالكيييييير مم بييييييينعونرل يييييي مالسيييييين م مون بيييييينًمتو  مو

كنييييينماييييير م.حسييييي عمالسييييييبر م متنييييينمالون يييييبمال ييييينوتسيييييو اعمنو يييييورماالسيييييل ننرمواللون ييييي  موالون يييييبما و ملييييي 

اولخيييييينبم يييييييواعمالييييييييواوتمر  سيييييينًمللاويييييي مالننل يييييي مالو نب يييييي  موتحنييييييممن هييييييرمون بيييييينًمتو  مو خيييييي صمالييييييمل نتم

الكيييييير مم بييييييمممر  سيييييينًملهيييييين مو نوييييييم  ل ل منهييييييم ماللن نييييييتلاويييييي ماللخييييييي يماالسييييييلرال ا مواولخبيييييي ون بيييييينًم نوت.

ون بنًم نوت.لاويييييييي مالييييييييو يموال يييييييين موال ييييييييروا ماليب ي يييييييي ماولخبيييييييي م  بيييييييي مومالبلييييييييماو ون بيييييييينًمتو  مو كسييييييييو اوت

 ون بييييييييينًم ييييييييينوت.  يييييييييمونعمالاييييييييينبر ون بييييييييينًمتو  مو وهيييييييييرومومقييييييييينمرملهييييييييين موالون يييييييييبالحلبوسيييييييييتمر  سييييييييينًم

 بيييييييرا  ممون بييييييينًمتو  مو تكيييييييرمماليسييييييينار  سييييييينًملهييييييين مو   يييييييرةمالباييييييينر م مفضيييييييمماولخبييييييي لاوييييييي مالوضييييييي متنييييييين

 م و اعم ليييييييتمر  سييييييينًملهييييييين موالون يييييييبما و  فييييييينل مالخ  ليييييييت لاوييييييي مال را ييييييي مون بييييييينًم نوت.واولخبييييييي  ن راويييييييت

م.حس عم لتمنرماعموالون بمال نوت

م

م

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/119930/%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/119930/%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/119930/%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86/ar/
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/2051789659/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/2081071637/%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%20%D8%A3%D8%A8%D9%88%20%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A9/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/1375470433/%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%8A/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/1934020434/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%A9/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/2862481417/%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%20%D8%B4%D9%83%D9%88%D8%B1/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/3697450803/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%20%D8%B9%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%86/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/1395987906/%D8%B3%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/2350533048/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D9%8A/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/1607683761/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/1607683761/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/1607683761/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/3859729147/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B3%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/3859729147/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B3%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/1346134452/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%8A/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/3867169404/%D9%86%D9%87%D8%B1%D9%88%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/2221373896/%D8%B9%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%8A/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/2301443416/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/2166985525/%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/1148123216/%D8%A3%D9%83%D8%B1%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D8%A7%D9%81/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/676790340/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%20%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/676790340/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%20%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/676790340/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%20%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/801982856/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/962726028/%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D8%B9%D9%84%D9%8A/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/962726028/%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D8%B9%D9%84%D9%8A/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/444017493/%D8%B2%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%20%D8%B9%D9%84%D9%8A/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/642161628/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%20%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86/ar/
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مر  سملاو ماالنعموالمفنعمالو نب  م ملتمبنو مل ر  م عمالن سوخ م ضوم م

املييييييي مر ييييييي سملاوييييييي ماالنيييييييعمواليييييييمفنعمالو نب ييييييي م بييييييينسمال انليييييييت متو مل ييييييير  ملييييييي م يييييييعمم ال يييييييرا مو يييييييو 

 سيييييييوولتمووهيييييييلممحييييييين موقييييييين مال انليييييييتممالن سيييييييوخ م ضيييييييوم ممبييييييييممبييييييييمماولخنبييييييي مرسييييييين نًمر  سييييييينًمللاوييييييي .

نبن ييييييييرلونمفييييييييتمنهننويييييييينمالرسيييييييين  مبنو ييييييييوعمالن سييييييييوخ م ضوم م .واكييييييييمم سييييييييولنبعم يييييييي امالنلييييييييامبمقيييييييي م

م م ع .وا لننمم م

 

:مقرارمالنحكن مااللحنم  ما خ رمب  عم قل ممكورمسلنعم رق م قرارماخ صمالمل نتالون ب م

 النوا و 

ح م  يييييوماللاوييييي مالننل ييييي مالو نب ييييي م خييييي صماليييييمل نت م يييييومما حيييييم مبييييي عمقيييييرارمالنحكنييييي مم ييييي قمو يييييو    يييييرل

االلحنم ييييي ماليل ييييينمالضن يييييتمبييييييممممسيييييلور  م رسييييين ما نيييييوا م لييييي م قلييييي ممكورمسيييييلنعملسيييييببمبيرقلييييي مالن يييييتمفيييييتم

وقنل منيييييييعمقبييييييي مالحكونييييييي مااللحنم ييييييي .م2123الل يييييييو  م لييييييي من يييييييروعمقييييييينووعمالنوا وييييييي مالننل ييييييي ملليييييييينمم

اليييييمل نتمفيييييتمل ييييير  ملوكنلييييي م ييييي قمو يييييو  ماعمالسيييييببمالر  سيييييتمفيييييتملييييي خرم رسييييين من يييييروعمقييييينووعمالنوا وييييي م

لر ل يييييوعمم75لر ل يييييوعمم وييييينر موبوسيييييب م اييييي مل ييييي م لييييي مم246اليننييييي م لييييي مناليييييسماليييييو را  م وهييييينمنضيييييرممبييييي م

%م3 موت يييييينامتعم يييييي اماليايييييي مالنيييييينلتم لييييييينرنمنييييييعمقيييييينووعمالمارةمالننل يييييي ماليييييي  م حييييييممموسييييييب مالياييييييم ونر.

نيييييعمالنوا وييييي  منب وييييي ماعمالحكونييييي مو يييييي مفضيييييرةمفيييييتمقييييينووعمالنوا وييييي م سيييييل و هنمنيييييعم ييييي اما نر.كنييييينمتكيييييم م

موالراً.  يييييومالننل ييييي مالو نب ييييي مم65اليييييمل نتماعمسييييييرمبرن ييييي ماليييييو يمالواحيييييممفيييييتمقييييينووعمالنوا وييييي متمحلسيييييبمبييييي م

 ييييي مال يييييهرمالاييييينر م المت ييييينر م لييييي متوييييي مكييييينعمنيييييعمالنضيييييررمتعم لسيييييلممناليييييسماليييييو را مقييييينووعمالنوا وييييي موهن

تويييي ملييييمم ييييلمم لييييكمبسييييببمالنبليييي،مالنيييينلتمالكب ييييرمفييييتماليايييي  موفييييتمالوقيييي م اليييي مفيييي عمالحكونيييي ملبحييييام ييييعمحيييي م

 ييييعم ييييي اماليايييي مت يييييمر مالنحكنييييي مااللحنم يييي ماليل ييييينمقرار يييينما خ يييييرمننييييينمت ييييرمسيييييلبنم ليييي مالن يييييتمبنلل يييييو  م

وبيييييييمننمكنويييييي ملييييييينل من ييييييكل مواحييييييمةمم ليييييي من ييييييروعمقيييييينووعمالنوا ويييييي .ولنبي مالييييييمل نتمبيييييينلضو م عمالحكونيييييي 

اآلعم يييييتمتنييييينمملحيييييم ن مك   ييييي م قيييييرارمقييييينووعمالنوا وييييي مفيييييتم ييييي موايييييوممقيييييرارمالنحكنييييي مااللحنم ييييي مالخييييينصم

م25بيييييييييممممسييييييييلور  م رسيييييييين ما نييييييييوا ملقليييييييي ممكورمسلنع.وق يييييييي مالنحكنيييييييي مااللحنم يييييييي ماليل يييييييين ما ربييييييييين م

اللحيييييينم منبيييييينل،مننل يييييي مللنو يييييي مالنرلبيييييين م مبيييييييممممسييييييلور  م رسيييييين منالييييييسمالييييييو را ما2123كيييييينووعمال يييييينوتم

ال ييييييهر  مللنييييييو   عمواليييييييننل عمفييييييتمالضييييييينعمالييييييينممفييييييتم قليييييي ممكورمسلنع.  يييييينرماليييييي ماعمالنوا ويييييي مالننل يييييي م

مالييييييو را موالوييييييوابمبسييييييببماال يييييييرابن ماللييييييتمم2122للييييييينممالنن ييييييتم لييييييمم ييييييلمم قرار يييييينمنييييييعمقبيييييي منالسييييييتل

والليييييييتمل ييييييين م مالييييييي مم2120الو  ماكليييييييوبرم يييييييهم نمالييييييييراوم ضيييييييبماالولخنبييييييين مالنبكيييييييرةمفيييييييتمل ييييييير عما

نسييييييلو ن مخي ييييييرةماولهيييييي مب حييييييماامالنويضيييييي مالخ ييييييرا مبنوااهيييييين منسييييييلح مبيييييي عماو يييييينرمالل يييييينرمال ييييييمر م

والضيييييييوا ماالنو ييييييي موالليييييييتمراعم يييييييح لهنمالي يييييييرا موا ييييييي بمالن ن .وبييييييييمماولهييييييين ماال نييييييي مبنل ييييييينومالكلييييييي م

ر يييييي سمالييييييو را موم يييييي نعمالسييييييوماوت مالس نسيييييي  م ليييييي ماولخيييييينبمر يييييي سمالانهور يييييي مونييييييو مال ضيييييي ملحكونيييييي م

مب سرعموق مننكع.م2123ليهمماالخ رمب و مس ضمممنسومةمقنووعمالنوا و مااللحنم  ملسو م

م
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 ليممبن حض مالحكون مالسنبض مل  لهنمفتملو   مالنوهن مالحكونتمسينممالننلكتالون ب م

االسييييييلرال اتمسييييييينمممك يييييي  م  ييييييوملاويييييي ملو  يييييي مالبرويييييينن مالحكييييييونتمواللخييييييي يموكنلييييي مالنيلونيييييي مالخبنر يييييي  

النيييينلكتم ما حيييييم م يييييعم يييي مملاولهييييينمالنبن يييييرةمب يييييل مكنفيييي مالنل ييييين مفيييييتم هيييييممالحكونيييي مالسييييينبض ملللكو ييييينمفيييييتم

مملو   مالنوهن مالحكونت.م

 م عملاولهييييينم و يييييم مبن حضييييي مالحكونييييي مالسييييينبض مل  يييييلهنمفيييييتملو  ييييي مالنوهييييين موقنلييييي مالنييييينلكتمفيييييتمل ييييير  

 مالنوهيييييين مالحكييييييونتملييييييمم كييييييعمنلوا نيييييينمنييييييعمالخييييييييمالنضمنيييييي م  يييييينف م ليييييي م ييييييممموت يييييينف متعممالحكييييييونت .

لحضييييييقمننو ييييييم مبيييييي مالحكونيييييي مالسيييييينبض مبر نسيييييي من ييييييي  مالكيييييين نتمنييييييعمنينلايييييين مسييييييوا مبنلض يييييين م ليييييي م

وت ييييييينر مالنييييييينلكتم لييييييي متعم وسيييييييب مالواييييييين مالحكيييييييونتمفيييييييتم هيييييييممالحكونييييييي ممالبينلييييييي متوم يييييييبيما نيييييييع .م

 لويييييي ماللضر ييييييرمالحكييييييونت  مالفليييييي م ليييييي متعم اللضر ييييييرمالنضييييييمممنييييييعم%م ليييييي مخيييييي امنيييييينمتم08السيييييينبض م ييييييتم

مم%مفضيم  08%مف ننموام ماللاو ماعموسب ماالوان م تم79الحكون مللحمام عماوان م

مم

:مفل منلامسرق متنوا م خن مقر بنًموالنيلوبم  ن منلهممبنل ن مسوممالون بمن ي  م

مكب رة

ا ليييييييعمالون يييييييبمن يييييييي  مسيييييييوم م يييييييعموقيييييييربمفيييييييل منليييييييام ل ييييييينعمسيييييييرق مانيييييييوا مكب يييييييرةم ال يييييييرا مو يييييييو 

 مبنللرل وون مبنحم مالو ارا .مموعماال نرةمال ماسنهن

وقيييييين مسييييييوململبرويييييينن منموعمالهيييييينمئمب ليييييي مقويييييينةمال ييييييرا مال  يييييين   منسيييييين مال ييييييومماالحييييييم ماعم:  ويييييينكماسيييييينن م

لوييييي  موقر بييييينًمسييييي لممفيييييل منليييييام ل ييييينعمسيييييرق مانيييييوا مك  يييييرةمبييييييمممنيييييعماليييييو ارا مفيييييتمير ضهييييينمالييييي مالحو

كب ييييييرةمبنللرل وويييييين  .موا يييييينا ماعم النلييييييوريمبسييييييرق مالضييييييرعموييييييورم   ييييييرمنلوااييييييممحنل يييييينًمماخيييييي ماليييييييراوم

ونليييييييامر ييييييي سماللاوييييييي مالننل ييييييي مالو نب ييييييي مالسييييييينبقم  ييييييي ممالابيييييييور م ليليييييييقمبل يييييييخمم يييييييورةمولييييييي سمسيييييييرق م

رق مالضيييييرعموحسييييي عمكيييييينوممنو يييييو  م ييييييننن مالضرع .وا ييييينرمسيييييومماليييييي م  يييييمممكب يييييرمنييييييعمالنليييييوري عمبسيييييي

واعمالض ييييين منيييييعمايليييييقمسيييييراعمويييييورمو  يييييرمالسلح ييييين ماالنيييييوا مو يييييومنيييييعم لحنييييي منسيييييوول ل مولييييي ماالواييييين م

فيييييتمحييييين م يييييومةماالنيييييوا مالنوهوبييييي  .وب عم انييييينملهر يييييبمالن يييييلضن مالو ي ييييي مكنوييييي مليييييلممبييييينوراومرسييييين  منيييييعم

 لملكوهييييينمقلييييي منيييييعمالنوييييينيقمالاووب ييييي مبوسيييييب مقبييييي مالنيليييييوبمالليييييوا م ييييي ن مالنوسيييييو مالننسيييييكمبييييين رعمالمولييييي

71. % 

وخيييييلممسيييييلمم النيليييييوبمالليييييوا م ييييي ن منسيييييوو م لييييي م يييييمممكب يييييرمنيييييعمالنل ييييين مالنهنييييي مورا يييييممايييييوحتمنليييييوريم

منعمبي ممبسرق ماالننون مال ر ب   .

م

م

م
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 لوعمبنلييعملم مالنحكن مااللحنم  مبنولخنبن مر نس ملاو مالو ا  ممالون بممر ممان  م

 الو نب  

ت ليييييعمون يييييبمفيييييتمناليييييسمالويييييوابماليراقيييييتم يييييومما حيييييم م  نييييي ماليييييييعمبنولخنبييييين مر نسييييي ملاوييييي مم ييييي قمو يييييو  

 الو ا  مالو نب  .

وقيييييين مالون ييييييبممر ييييييممان يييييي  مفييييييتمب يييييينعمورمملوكنليييييي م يييييي قمو ييييييو  م ويييييي م لييييييمماسييييييلبينم منييييييعملاويييييي مالو ا يييييي م

فيييييتمناليييييسمالويييييوابموسيييييوضممممالو نب ييييي مفيييييتماولخنبييييين مر ييييي سماللاوييييي موون ب ييييي  مو ييييي امنخييييينلامللو ييييينمماليييييماخلت

 ييونمفتمالنحكن مااللحنم  مببي عماولخنبمر  سماللاو موون ب   .

وفييييييتموقيييييي مسيييييينبقمال ييييييومما حييييييم ماولخييييييبمالبرلنيييييينعماليراقييييييتمالون ييييييبم  يييييينممالاويييييينبتمر  سيييييينًمللاويييييي مالو ا يييييي م

منًم نو نً.الو نب   مكننملمماولخنبمالون بم نل  مو  امون بنًماو ملر  سماللاو موكر مم كورمون ب

م

م

 لك امق ن ماالل نق  مال  و  منعمنحنف  مبنب منمال نر الون ب ممو 

ك ييييي  مالون بييييي م يييييعمنحنف ييييي مبنبييييي ممو ييييينمال ييييينر  ماالحيييييم محايييييمما نيييييوا مالليييييتموكنلييييي مالنيلونييييي مالخبنر ييييي  م

ليييييمملخ   يييييهنمبييييييمماالل نق ييييي مالليييييتمابرنلهييييينمالنحنف ييييي منيييييعمال يييييركن مال ييييي و  م يييييوممانيييييس مف نييييينماكيييييم ماعم

 بما  م ن مال ركن مسلكوعمنعمالبو ماللحل  مللنحنف  .

نل يييييييينرمم ويييييييينرمم311وقنليييييييي مال يييييييينر مفييييييييتمحييييييييم املوكنليييييييي م النيلونيييييييي  م عم النحنف يييييييي مخ  يييييييي منبليييييييي،م

لل ييييييركن مال يييييي و  ماللييييييتمسييييييلو  ماليم ييييييممنييييييعمالن يييييينر عمماخيييييي منحنف يييييي مبنبيييييي   من يييييي رةماليييييي ماعم البما يييييي م

 نلبو ماللحل  مللنحنف   .سلكوعمنعمخ  ماو ن مالن نر عماللتملوهنمب

وارمفييييي  ماعم  ونليييييكماييييي  مكب يييييرامنيييييعم نييييي مال يييييركن مس و يييييبم لييييي م قننييييي مالن ييييينر عمالليييييتمسيييييلين م لييييي م

ل ي يييييي مالسيييييي نح مماخيييييي مالنحنف يييييي ملنيييييينم واييييييممنييييييعمق نيييييي ما ر يييييي م اييييييبمالينيييييي م ليييييي مل ي لهيييييين  منب ويييييي ماعم

 ممسو عمالنن    .م االل نق  مسلين م ل ماوهن مالللكومال  م نو منو مالنحنف  مي ل مال

ول ليييييي ماليييييي ماعم ر يييييي سمالانهور يييييي مارسيييييي منن ليييييي هممنييييييعماايييييي ملوق ييييييعماالل نق يييييي منييييييعمال ييييييركن مال يييييي و  م

 اللتمس لممنعمخ لهنملو   مالن نر عمفتمنحنف  مبنب  .

وكييييينعمنحييييينف مبنبييييي مقيييييمم ضيييييمم يييييوممانيييييسمالسيييييب منيييييولنرام يييييح  ن مقيييييممليييييممنيييييعمخ لييييي مال ييييي عم يييييعملوق يييييعم

م م  و  مللو   ماليم ممنعمالن نر عماللتملحلناهنمالنحنف  .ال نق  منعم مةم ركن

م

م
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 :من كرا مالل ن ممنعما رمعماخلل  ملننننم ننموقيلهنمحكون مالكن نتالون بمومالبلماو م

اكيييييييمم  يييييييومكلليييييييي ماللحييييييينلامالو نب ييييييي مومالبليييييييماو م ماالحيييييييمم ماعمنيييييييي كرا مموكنلييييييي مالنيلونييييييي مالخبنر ييييييي  

حكونيييييي مر يييييي سمالييييييو را موم يييييي نعمالسييييييوماوتملخللييييييامب ييييييك مكب ييييييرم ييييييعمالنيييييي كرا مالل يييييين مماللييييييتموقيلهيييييينم

الليييييتموقيييييي مابييييينعمحكونييييي مالكييييين نتمنيييييعمح ييييياما سيييييلوبمو ن م ييييي مالنلك ييييي مالوبيييييوبماليييييو يمو  ر ييييينم من ييييي رام

 مالييييييييييييييييييي ماعمالنييييييييييييييييييي كرا مالليييييييييييييييييييتموقيلهييييييييييييييييييينمحكونييييييييييييييييييي مالكييييييييييييييييييين نتمكنوييييييييييييييييييي م نن ييييييييييييييييييي .

 كرا مالل يييييين مماللييييييتموقيهيييييينمالسييييييوماوتمنييييييعما رمعموقيييييين مالبلييييييماو مفييييييتمل يييييير  مليييييي م مالنيلونيييييي م م ماعم منيييييي

و يييييل مالييييي ما يييييينام كيييييسممح يييييامما ييييينم مالحضيييييوومالكننلييييي مللييييييراومنيييييعملخ ييييي نمالنبييييينل،مالليييييتمخ  ييييي م

 منيييييييييييييييينمكنويييييييييييييييي م ل يييييييييييييييي مفييييييييييييييييتمالنيييييييييييييييي كرا ماللييييييييييييييييتموقييييييييييييييييي منييييييييييييييييعمقبيييييييييييييييي مالكيييييييييييييييين نت .

ح ييييياماعموت يييييناماعم ماق ييييينمماليضيييييوممالليييييتموقيلهييييينمحكونييييي مالكييييين نتمف هييييينم يييييبعموااحيييييناملحضيييييوومالييييييراوم

والننللكيييييين مماالل نق يييييين ما خ ييييييرةماللييييييتموقيهيييييينمالسييييييوماوتمنوحيييييي ملليييييييراومالنلك يييييي مالكننليييييي مالوبييييييوبمالييييييو يم

 يييينمم م  ييييينف ماليييي مالييييي اممالانوييييبما رموييييتمالييييي م  ايييينمم نييييي  ماومم25ا خيييير م فييييتمحييييي عمكنويييي مالنلك ييييي ملنييييمةم

 ن يييييييييييييييلر عملليييييييييييييييو يماليراقيييييييييييييييتمالوا ييييييييييييييي م بيييييييييييييييرماالوبيييييييييييييييوبمالو ييييييييييييييييتماليراقيييييييييييييييتما رمويييييييييييييييت .

ول ييييييي مالبليييييييماو مالييييييي ماعم النييييييي كرا مالليييييييتموقيلهييييييينمحكونييييييي مالكييييييين نتم نن ييييييي مفيييييييتمحييييييي عماعمالنييييييي كرا م

مالحنل  مكنو م  نف مو نكعمال م خصماالي عم ل هنم .

م

م:مال نومامارةمالمول مل نعما مارمقنووعمام ممللي ومالينمالون بمرا ممالننلكت

الضنووو ييييييي مالو نب ييييييي مرا يييييييممالنييييييينلكت ماالحيييييييم م يييييييعمتعمك يييييييام  يييييييوماللاوييييييي موكنلييييييي مالنيلونييييييي مالخبنر ييييييي  م

النينلبييييين مبضييييينووعمام يييييممللي يييييوماليييييينممنويض ييييي مللاييييينو متخيييييين مالضييييينووعمالسييييينبق مكنييييينمتوهييييينمنيييييعم ييييينعمال ييييينوم

قييييييو م مارةمالموليييييي  من يييييي راماليييييي متعم يييييي امالي ييييييوم اييييييبمتعم كييييييوعموفييييييقم ييييييرويموالم  يييييين مالضلليييييي موسييييييراوم

 ويييييييييييييييييييييي منخنل يييييييييييييييييييييينمللمسييييييييييييييييييييييلور.النيييييييييييييييييييييين مالييييييييييييييييييييييينممو المسيييييييييييييييييييييي لممالييييييييييييييييييييييييعمبيييييييييييييييييييييي ملكو

وقيييييين مالنيييييينلكتمفييييييتمحييييييوارمايلييييييي م ل يييييي م النيلونيييييي   م عم ل يييييير عمقيييييينووعمللي ييييييومالييييييينممفضييييييرةمفييييييتمال يييييينوم

س نسييييتمنييييعمقييييو م مارةمالموليييي  ملكييييعمالم ميلييييممنيييينم ييييتمال يييي   ماللييييتمسييييوام يييييرعمبهيييين م ويييي م  امكيييينعم ليييي م

ن مب  يييييينمةمالنحنكنييييييي مفسييييييلكوعم ويييييينكمن يييييييكل م عمالضيييييينووعمسييييييم2106 يييييينكل مالضيييييينووعماليييييي  م يييييييرعمفييييييتم

و يييييي اماولضيييييينصمللض يييييين م ويييييي مييييييييعمبيييييي م وييييييمننمقيييييين م عمالنحنكنيييييين مالسيييييينبض ملييييييمملكييييييعمحض ض يييييي موكنويييييي م

اال لرافيييييين ملوليييييي عمبنلكرام .وت يييييينامتعم مل يييييير عمقيييييينووعمنييييييعمتايييييي مالي ييييييوم ييييييعمتويييييينسم  ييييييرمننكييييييعم ويييييي م

بييييينلكرام  منب وييييينمتعم نكيييييعمالي يييييوم يييييوهممب يييييورةمنبن يييييرةمنيييييعمموعمالحناييييي م لييييي مالهييييينممالض ييييين مب وييييي م حكيييييمم

 الضييييييو مالس نسيييييي  م نكوهيييييينمالضييييييو م ويييييي منييييييعمتايييييي مالن ييييييلح مالس نسيييييي  مقررويييييينمتعموي ييييييوم ييييييعمالنلهنيييييي عم

بنلر ييييينبم  امكييييينعم ييييي ام يييييومالنيلوب .وتو ييييي مالنييييينلكت متعم الي يييييوم ايييييبمتعملكيييييوعملييييي منبررالييييي م وييييي مفيييييتم

كييييمم لييييي هممبنلسيييياعمتوم  يييييرممكيييي مبلييييماعماليييييينلمم ويييينكمف ييييين مننييييعماسيييييلو بوامالييييمرسماليييي  منيييييعمتاليييي مليييييممالح

وبنللييييينلتم سلحسيييييعمتعم كيييييوعمالي يييييوم يييييوهمموفيييييقم يييييروي  من ييييي  نمتعم المسيييييلورم نويييييعمالي يييييوم يييييعمايييييرا مم

الر ييييينبموايييييرا ممال سييييينممالنييييينلتموالمار   من ييييي رامالييييي متوييييي م فيييييتمحييييين مليييييممل ييييير عمقييييينووعمليييييي ومسيييييراعم

ور موالار نليييييينعم  ييييييرمن يييييينولل عمالر يييييينب  عمتومال نسييييييم عمف وويييييينمسييييييواموييييييييعمبيييييي ملكوويييييي منخنل يييييينمللمسييييييل

مبنلي وم نعمالمسلور .
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 :منضبلوعم ل محنل منعمال مموالا بمب  عمقنووعمنانلسمالنحنف ن الون بمومال  نم 

اكيييييممالون يييييبم يييييعما يييييل اممولييييي مالضييييينووعمومال  ييييينم  ماعمالبرلنييييينعمنضبييييي م لييييي مموكنلييييي مالنيلونييييي مالخبنر ييييي  

االسيييييييلضرارم لييييييي م ييييييي   موهن  ييييييي مف نييييييينم ليليييييييقمبنولخنبييييييين مناييييييينلسمحنلييييييي منيييييييعمال يييييييمموالاييييييي بملحييييييي عم

وقييييين مال  ييييينم ملييييي م النيلونييييي   ماعم ناليييييسمالويييييوابمنوضسيييييممبييييي عمنن  يييييبمال ييييي ما  ييييين ماليييييمورةممالنحنف ييييين .

السييييييينبض منيييييييعمل   يييييييرملضييييييينووعماالولخنبييييييين مالخييييييينصمبناييييييينلسمالنحنف ييييييين موبييييييي عمل   يييييييرمالضييييييينووعمواايييييييرا م

وا ييييييناماعم البرلنيييييينعمسيييييي كوعمانيييييينممحنليييييي منييييييعمال ييييييممموا رمالنليييييييممة .الليييييييم   م ل يييييي مف نيييييينم ليلييييييقمبنلييييييم

والاييييييي بملحييييييي عمالو يييييييو مالييييييي م ييييييي   موهن  ييييييي م يييييييلمماالسيييييييلضرارمواالل ييييييينوم ل هييييييينمحيييييييو مقييييييينووعماولخنبييييييين م

نايييييينلسمالنحنف يييييين  مخ و يييييينماعمر يييييي سمالييييييو را مقييييييممو ييييييعم يييييينعمبروننايييييي مالحكييييييونتمااييييييرا ماولخنبيييييين م

وبييييي عماعم  وييييينكمحيييييراكمماخييييي مالبرلنييييينعمنيييييعمااييييي ممو مالنضبييييي  .ناييييينلسمالنحنف ييييين مخييييي  م يييييهرمل ييييير عماال

اخيييييرا مقييييينووعماولخنبييييين مناييييينلسمالنحنف ييييين مبنل ييييي   مالنونسيييييب مللوقييييي ماليييييرا ع م لييييي مالييييير ممنيييييعموايييييومم

مبينماالوضسننن محو مفضرا مفتمالضنووعمخ و نمنن ليلقمبنلليمم  مفتمالموا رماالولخنب   .

م

م

 انعماولخب مروسن م   رمنخل  ع م برماللوافق:مبينماللالون بم ض  مال ل و م

فييييييتمالييييييينرماللوسيييييي ضتمالون ييييييبم ض يييييي مال ييييييل و مال ييييييومما حييييييم ماعمبييييييينممتكييييييممالض يييييينم وكنليييييي مب ييييييماممال ييييييوم م

 اللانعمالو نب  ملمماخل نرمر نسنلهنمنعمخ  م ل  م اللوافق موب رنمنعمالكل مالس نس  .

 عم بيييييينماللاييييينعمليييييممفيييييرنمروسييييين ملهييييينمو يييييممل سيييييوم ييييينعموقييييين مال يييييل و مفيييييتمحيييييم املييييي )ب ماممال يييييوم( م

اخل يييييينصم يييييي مماللايييييينع مونوهيييييينملايييييينعمنهنيييييي ملحلييييييو م ليييييي مو  ييييييرمماخل يييييي مسيييييينبقموو  ييييييرممفيييييينعملكييييييعم

 النر  ملر نسلهنمون بمبي مم عماالخل نصما نوت .

وتو يييييي مال ييييييل و مو ييييييوم  ييييييومفييييييتملاويييييي ماالل يييييينال موالوضيييييي مالو نب يييييي متعم لاوليييييي مسييييييلخلنرمر  سييييييهنمموعم

 ك يييييام يييييعم و لييييي   مف نييييينمبييييي عماعم لاوييييي مال يييييح مالو نب ييييي م يييييتماالخييييير مسيييييلخلنرمال يييييومماحيييييمما يبييييين ممتع

 النواوم عم نعما  ن هنملر نس ماللاو مف ننمس لمماسلكنن مبنقتماللانعم ومم م 

وبيييييي عمال ييييييل و ماعم الكليييييي مفر يييييي مروسيييييين ملايييييينعموفييييييقماالولنيييييين مالح بييييييتماوموفييييييقماللو  ييييييعم ليييييي ماسيييييينسم

مالنكوون  .

م

م

م
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 م وم    منكنفح مال سنممال منلنبي مالهمرمفتمنخ  ن مقنووعمون بمنهوممالخ راتمال

 ا نعمال  ا ت

م ييييينمالون يييييبم يييييعما يييييل اممولييييي مالضييييينووع منهويييييممالخ رايييييت مال يييييومما حيييييم م   ييييي منكنفحييييي موكنلييييي مب يييييماممال يييييوم م

 محكونيييييي مال سيييييينمم ماليييييي منلنبييييييي مالهييييييمرمفييييييتمنخ  يييييين مقيييييينووعمالييييييم ممالييييييينر مل نييييييعمال يييييي ا تمنييييييعمقبيييييي

 ل ر اماال نن مالسنبض .

وقيييييين مالخ راييييييتمفييييييتمب يييييينعمللضليييييي م)ب ييييييماممال ييييييوم(ماعم   نيييييين ماسييييييل هنمم م ييييييمةمالحضيييييي م ل يييييين مال ييييييرام

ل نيييييوا مالنخ  ييييي م ييييينعمقييييينووعماليييييم مماليييييينر مل نيييييعمال ييييي ا ت مفيييييتمحكونييييي مل ييييير اماال نييييين مالسييييينبض م

 اللتماقرل مكبم  مللنوا و  .

م07لر ل ييييييوعمم ويييييينرمنيييييينم ييييييينم م)م25نووعما نييييييعمال يييييي ا تمبيييييي ل  ماويييييي اك موبيييييي عماعم الض نيييييي مالاننل يييييي ملضيييييي

 نل نرمموالر( ماالماعمللكماالنوا ملمم لنسمنوهنمالنوايعما م ت م ل مارنمالواقع .

واو ييييي مالون ييييييبمالخ راييييييتماعم    يييييي منكنفحييييي مال سيييييينمماللييييييتم ييييييكلهنمر ييييي سمالييييييو را موم يييييي نعمالسييييييوماوت م

هيييييييمموللييييييينبعمحركييييييي ماالنيييييييوا مالنهيييييييمورة مونحنسيييييييب مالنسيييييييوول عم يييييييعم ل هييييييينماعملحضيييييييقمبهييييييي امالنليييييييامالن

   ن هن .

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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 ر  سمالو را :مل ك  ملاو ملللوس قمنعمالانوبما لننوتمحو مالن نر ع

ل ييك  ملاوي ملللوسي قمنيعمالانوييبممال يومماالحيم م يعت ليعمر يي سمناليسماليو را  موم ي نعمالسييوماوت م وكنلي ماالوبين ماليراق ي م

ما لننوتمحو مالن نر ع.

و كييرمالنكلييبمال  نييتمليير  سمالييو را  مفييتمب يينعمللضليي موكنليي ما وبيين ماليراق يي م)واع( متعم ر يي سمنالييسمالييو را موم يي نعم

 يوللس مسيللنهنمللسي  رما لنينوتمليم مالييراومالسوماوت ماسلضب مال ومما حم مرسنل مخي  منعمنسل نرمتلننو نمااللحنم ي  متوالام

كينووعمم03ننرل عم   ر مو برم وللسمفيتمن ينوعمرسينلل  م يعم يكرمملللضين مالن نيرمالي  مانيي مبير  سمناليسماليو را مفيتم

ماالل نوم ل  منعمبرونن م ن مبي عمالبليم ع مالي  مليني متلننو ينمنيعمخ لي م لي ملوسي2123ال نوتم  قم موت ربم عمسينمل مبننململ

مالين مالنضب مفتماليراومنعمن نر عمونبنمرا  .

وا نامالب نع متعم ر  سمنالسمالو را مقمممال كرمللنسل نرمااللحنم ما لنينوتم لي مرسينلل  موتكيممام ي مور بي مالييراومفيتم

لللوس قمنيعمالانويبمالين مالن لركمنعمتلننو ن .وب عمالسوماوتمبحسبمالب نع م ل ك  ملاو منعمالو ارا موالاهن م ا مالي ق  م

ا لننوتمحو مالن نر ع م ل مانويبماللاوي ماليراق ي ما لننو ي مالن يلرك  .نعمانوبي مك يامالسي  رما لنينوتمليم مالييراو منينرل عم

   ر م عم ل ك  مانهور  متلننو نمااللحنم  ملاو ًمفيتمبيرل عمبر نسي مو ارةمالخنرا ي ما لننو ي مو  يو  مالاهين ما لننو ي م ا م

ق لمللين م ل مبرونن مالين ماليراقتما لننوت منوكماًمتعم ل ك  من  م ك املاو مفتمتلننو ينمتنيرموينمرمالح يو  مو ليكمليب يراًمالي 

  عما لننممتلننو نمبنللينوعمنعمالحكون ماليراق   .

م

ًم مر  سم    مال راامالض ن تم للضتموفماًمق ن  نًما راو ن

اللضييييي مر يييييي سم   ييييي مال ييييييراامالض ييييين تمل ييييييامابيييييرمحنيييييي ة مال يييييومما حييييييم موفيييييماًمق يييييين  نًم مالسيييييونر  مو ييييييو 

 ا راو نًمرف عمالنسلو .

ال يييييومم ل يييييامابيييييرمحنييييي ةماال يييييراامالض ييييين تمالضن يييييتوقييييين م  ييييي ممالض ييييين مفيييييتمب ييييينع م اسيييييلضب مر ييييي سم   ييييي م

سييييي ن  ما حيييييمموفيييييمامق ييييين  نما راو ييييينمرف يييييعمالنسيييييلو مبر نسييييي منيييييينوعمالسيييييلي مالض ييييين   مفيييييتمالانهور ييييي ماال

اال راو يييييي ملل ييييييووعمالمول يييييي موانيييييي عملاويييييي محضييييييووماالوسيييييينعمكيييييين مم ر ييييييبمابيييييينم موالوفييييييممالض يييييين تمالنرافييييييقم

 ."ب ماممل مفتمنينر

ونيييييييم رم ييييييينممما يييييييرةم ر اومكييييييينيعمرسيييييييعموت ييييييينامالب ييييييينعم ح يييييييرمنراسيييييييمماالسيييييييلضبن مالن يييييييرامالض ييييييين ت

م." بممحسعمالحراسن مالض ن   مالينن مرح م

م

https://www.ina.iq/176984--.html
https://www.ina.iq/176984--.html
https://www.alsumaria.tv/source-details/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2
https://www.alsumaria.tv/Entity/3541045033/%D9%84%D9%8A%D8%AB%20%D8%AC%D8%A8%D8%B1%20%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47586/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/712353168/%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%82%20%D9%83%D8%A7%D8%B7%D8%B9%20%D8%B1%D8%B3%D9%86/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/14793239/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%AD%D8%B3%D9%86/ar/
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ماالننعمل ينرماللوس ضتم ونقشم ق   مالموالر موالنوا و 

االنييييييينعمل يييييييينرماللوسييييييي ضتم ضيييييييممفيييييييتمنكليييييييبمر ييييييي سمالناليييييييسما  لييييييي م نييييييينمموييييييينقشم مالسيييييييونر  مو يييييييو 

 حنوم  م ق   مالموالر موالنوا و مالينن .

وم ييييييي نعمم م عم االالنييييييينعمالييييييي  مح يييييييرممر ييييييي سماليييييييو را السيييييييونر  مو يييييييو موقييييييين من يييييييمرمنيليييييييعملييييييي 

 نعمال هرمالنضب مال مانر كن .م7  نرةموفمم ومم مونقشمق   مالموالرموالسوماوت

  

بسييييييببممق يييييي  ماللايييييينعموا يييييينمةمالو ييييييرمفييييييتمل ييييييك  ماللايييييينعموت يييييينامالن ييييييمرمتعم االالنيييييينعمويييييينقشمت  يييييين

الك  يييييييرمنيييييييعمالكلييييييي مليييييييممل خييييييي ماسيييييييلحضنقهن  من ييييييي راًمالييييييي متوييييييي م ليييييييممنونق ييييييي م  ييييييينرةمر ييييييي سماليييييييو را م

 ولوق عماالل نق ن  مواليا مفتمالنوا و  . فروسنمال 

م

متلننو نمللخ مخيوةم ونمرة ملخصماليراو

قييييييرر متلننو يييييين مل ييييييك  ملاويييييي ًمفييييييتمبييييييرل علملخييييييصمبرويييييينن مالينيييييي ماليراقييييييتما لنيييييينوت مالسييييييونر  مو ييييييو  م

 الح و  .نوكمةمتعم  ممالخيوةمليلبرم تنرمونمرم

 متعم ر يييييي سمالسييييييونر  مو ييييييو مو كييييييرمب يييييينعمللنكلييييييبمال  نييييييتمليييييير  سمنالييييييسمالييييييو را ماليراقييييييت مورممليييييي 

 مللضليييييييي مال ييييييييومما حييييييييم مرسيييييييينل مخي يييييييي منييييييييعمنسل يييييييينرمتلننو يييييييينموم يييييييي نعمالسييييييييوماوتمنالييييييييسمالييييييييو را  

 ."ننرل عم   ر اليراوم مسللنهنمل مالس  رما لننوتملم توالام وللسمااللحنم   

و بيييييرم يييييوللسمفيييييتمن ييييينوعمرسييييينلل  م يييييعم  يييييكرمملللضييييين مالن نيييييرمالييييي  مانيييييي مبييييير  سمناليييييسماليييييو را م

بنييييينمليييييملماالل ييييينوم ل ييييي منيييييعمبروييييينن م نييييي مبييييي عمالبليييييم ع مم منيربييييينًم يييييعمسيييييينمل 2123كييييينووعمال ييييينوتمم03فيييييتم

 نييييييعمن يييييينر عمونبيييييينمرا  . اليييييييراوماليييييي  ملينيييييي متلننو يييييينمنييييييعمخ ليييييي م ليييييي ملوسيييييي قمالينيييييي مالنضبيييييي مفييييييت

 

فيييييتم الييييييراومرمااللحييييينم ما لنييييينوتم لييييي مرسييييينلل  منوكيييييماًمام ييييي مور بييييي وقيييييملممالسيييييوماوت م ال يييييكرمللنسل ييييين

الينيييييي مالن ييييييلركمنييييييعمتلننو يييييين.موت يييييينرم ليييييي مل ييييييك  ملاويييييي منييييييعمالييييييو ارا موالاهيييييين م ا مالي قيييييي  ملللوسيييييي قم

م."اللاو ماليراق  ما لننو  مالن لرك ملننوتمحو مالن نر ع م ل مانوبنعمالانوبما 

انهور ييييييي متلننو ييييييينمم م يييييييعم ل يييييييك  نييييييينرل عم   ييييييير الييييييييراومنيييييييعمانوبييييييي  مك يييييييامالسييييييي  رما لنييييييينوتمليييييييم 

و  ييييييو  مالاهيييييين ما لننو يييييي م ا مالي قيييييي لم و ارةمالخنرا يييييي ما لننو يييييي مبر نسيييييي  بييييييرل عملاويييييي ًمفييييييت االلحنم يييييي 

اوييييي مفيييييتمتلننو ييييينمتنيييييرموييييينمرمللينييييي م لييييي مبروييييينن مالينييييي ماليراقيييييتما لنييييينوت منوكيييييماًمتعمل يييييك  من ييييي م كييييي امل

مالح و  مو لكمليب راًم عما لننممتلننو نمبنللينوعمنعمالحكون ماليراق   .

م

https://www.alsumaria.tv/source-details/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2
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/2793230493/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/2793230493/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/2793230493/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47650/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7/ar/
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/3172448392/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/56233069/%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%81%20%D8%B4%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%B3/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/2864059286/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D9%86%20%D9%8A%D9%8A%D8%BA%D8%B1/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/2864059286/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D9%86%20%D9%8A%D9%8A%D8%BA%D8%B1/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.alsumaria.tv/Entity/1220371103/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%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/2864059286/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D9%86%20%D9%8A%D9%8A%D8%BA%D8%B1/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/2864059286/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D9%86%20%D9%8A%D9%8A%D8%BA%D8%B1/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/46971/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/46971/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/46971/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/46977/%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/74114637/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/ar/
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مالس ممالحك مم وكمم رورةمم مم و مال نق مول ر عمالضواو عمالخن  مبهم

السيييييي مم نيييييينرمالحكيييييي م مال ييييييومما حييييييم ماللايييييينعمالحكون يييييي ممم نم  يييييي ممل يييييينرمالحكنيييييي  وكنليييييي ماالوبيييييين ماليراق يييييي  

 والبرلننو  مل  لننممب ر ح م و مال نق .

وقييييين مالسييييي ممالحكييييي م مفيييييتمب ييييينعمللضلييييي موكنلييييي ما وبييييين ماليراق ييييي م)واع( م وييييي م ليييييم ملضن وييييينمنسل ييييينرةمالييييير  سم

ب ييييييير ح م و ممما ن ركيييييييتمل يييييييووعمحضيييييييوومالنيييييييينق عمالمول ييييييي مسييييييينرةمنوضييييييينرةمايييييييممونمم نوييييييينموا لنننوييييييين

ال نقيييييي  موم وويييييينماللايييييينعمالحكون يييييي موالبرلننو يييييي مل  لنيييييينممبهييييييمموالينيييييي م ليييييي ملنك ييييييوهممول يييييير عمالضييييييواو عم

و يييييممم لييييي م  لييييي مت ن ييييي مالبيييييران موالخيييييييمالخن ييييي مبنويييييمنن م ييييي ممال ييييير ح مالنهنييييي منيييييعمالخن ييييي مبهم .

ا  ييييييخنصم و مال نقيييييي ممالنالنييييييع  منب ويييييينًمتعم ا  نيييييين موالحييييييروبمالنلوال يييييي مخل يييييي مت ييييييمامامكب ييييييرةمنييييييع

.  

وتكييييييمم  ييييييرورةملحلييييييتمالنالنييييييعمب ضنفيييييي ماالحلييييييرامموالييييييم ممل  ييييييخنصم و مال نقيييييي مبي ييييييمام ييييييعمالييييييييام

موال  ض م ل هم  مما  نًم وسن  مال  مم ل ملحن مالنسوول  مفتمم مم  ممال ر ح مو و هم .

محر صم ل مليو رم  قنل مالنلوا و منعمنح ي ماليربتموالقل نتما  رات:ماليراو

تكيييييممنسل ييييينرما نيييييعمالضيييييونتمقنسيييييمما  رايييييت مال يييييوممالسيييييب  متعمالييييييراومحييييير صمموكنلييييي ماالوبييييين ماليراق ييييي  

  ل مليو رم  قنل مالنلوا و منعمنح ي ماليربتموالقل نت.

للضليييييي موكنلييييييي ما وبيييييين ماليراق ييييييي م)واع( متعمو كييييييرمالنكلييييييبمال  نيييييييتملنسل يييييينرما نيييييييعمالضييييييونتمفييييييتمب ييييييينعم

  ا  رايييييييييتماسيييييييييلضب مبنكلبييييييييي مو  يييييييييرمالخنرا ييييييييي مالن ربيييييييييتمون يييييييييرمبور يييييييييي  موالوفيييييييييممالنرافيييييييييقملييييييييي  .

وت يييييينامالب يييييينع متعمنسل يييييينرما نييييييعمالضييييييونت مرحييييييبمبييييييو  رمخنرا يييييي مالن ييييييربمال ييييييض قموالوفييييييممالنرافييييييقم

تعم  ييييينمةمفيييييل مالسييييي نرةمالن رب ييييي  ممل ييييي ملييييي  منوكيييييمام  نيييييقمالي قييييين ما خو ييييي مبييييي عمالبليييييم ع من ييييي رام لييييي م

 ليييييي م نييييييقمالي قيييييين مالل ر خ يييييي مبيييييي عماليييييييراوموالن ييييييرب مف يييييي م ييييييعماللييييييينوعمالبويييييين مفييييييتمنايييييينال ما نييييييعم

واالسيييييييلخبنرا مولبييييييينم مالنيلونييييييين  مللض ييييييين م لييييييي مالر ييييييينب مولحض يييييييقماالسيييييييلضرارمفيييييييتمالنويضييييييي مواليييييييينلم م

 ر ييييييييييييييينبمواللييييييييييييييييرا .ن ييييييييييييييي مامبلاربييييييييييييييي مالن يييييييييييييييربمالرا يييييييييييييييمةمفيييييييييييييييتمناييييييييييييييين منكنفحييييييييييييييي مال

وبيييييييي عما  راييييييييت متعم حكونيييييييي مر يييييييي سمالييييييييو را موم يييييييي نعمالسييييييييوماوت مل ييييييييكل مب انيييييييينعمكيييييييي مالكليييييييي م

الس نسييييييي   موتعمليييييييم هنمبرونناييييييينمحكون ييييييينموا يييييييما مالفلييييييينم لييييييي متعمالان يييييييعم ر يييييييمم واييييييينعمنهييييييينممالحكونييييييي  م

لنلوا وييييي  مللوهيييييونمبواقيييييعمالبليييييم  منيربييييينمفيييييتمالوقييييي مو سييييي م يييييعم حيييييرصمالييييييراوم لييييي ملييييييو رم  قنلييييي ما

 نييييييييييعمنح ييييييييييي ماليربييييييييييتموالقل نييييييييييت مبنيييييييييينم رسيييييييييي مس نسيييييييييي مالحييييييييييوارمواحلييييييييييراممسيييييييييي نمةمالييييييييييمو  .

نيييييييعمانوبييييييي  مت ييييييينرمو  يييييييرمالخنرا ييييييي مالن ربيييييييت م لييييييي متعم اللحيييييييم ن مالليييييييتم وااههييييييينمالييييييييراوموالن يييييييربم

ن ييييييلرك  موتعملاربيييييي ماليييييييراومفييييييتمنحنربيييييي مالر يييييينبمكب ييييييرةمووناحيييييي  مو نكييييييعماالسييييييل نمةمنوهيييييينمول قيييييي م

لبلييييييم ع منوكييييييمامم ييييييممالن ييييييربمال ييييييض قملليييييييراو موليييييييو رماللييييييينوعمبيييييي عمالبلييييييم عمفييييييتمالنايييييينال ملايييييينربما

مكنف  .

م

https://www.ina.iq/176975--.html
https://www.ina.iq/176975--.html
https://www.ina.iq/176913--.html
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 االلحنممالويوتم ك امن لنعمح مالخ امالو يتمب عمالنرك مواالقل م

ك يييييامااللحييييينمماليييييويوتمالكرمسيييييلنوت منسييييين ماالحيييييم م يييييعمن لييييينعمحييييي مالخييييي امالو ييييييتمبييييي عمم ال يييييرا مو يييييو 

 مالنرك مواالقل م.

اعم: االلحيييييينممالم لييييييمخ مب ييييييووعمالض يييييين موويييييير مب ييييييرورةموقيييييين مالض يييييينم مفييييييتمااللحيييييينم منحنييييييوممخو ييييييونوم

احلرانيييييي  مكنيييييينمويييييير ماويييييي مالم ولهييييييتما منسييييييببمللينقيييييي موالنيييييين منييييييعمموعمل يييييير عمقيييييينووعمالييييييو يموال يييييين م

 وا انممب   من  ن موفضنملخيوا ممسلور  مولح مسضامالمسلور .

 ييييييومل يييييير عمقيييييينووعمالييييييو يموال يييييين موالنوا ويييييي موبيييييينلل انعمنييييييعمبي ييييييهنمالييييييبينمواويييييي مموا يييييينا ماعم الحيييييي 

بل يييييير ي مسلل يييييي محضييييييووموواابيييييين ماالقليييييي مموالنركيييييي مولييييييعملكييييييوعم ونلييييييكما ماسييييييبنبمالقننيييييي مم ييييييو م ليييييي م

 االقل ممبن م ت .

ولييييينبعمخو يييييونوم ل ييييير عمقييييينووعماليييييو يموال ييييين م يييييومن لييييينعمحييييي مالخييييي امبييييي عمالحكونييييي موالنركييييي   مما  ييييينًم

الييييي م و يييييعمحليييييوالما ر ييييي مبي يييييماًم يييييعمالحليييييو مالس نسييييي  مالعماالل نقييييين مالس نسييييي  مليييييعملكيييييوعمحليييييو مبم لييييي م

  عمالح مالمسلور موالضنوووت .

 اليراوم سن مبمخو مالكو ل  عموالخل ا  عمو البموع منعمموعمل   رةمبم اًمنعمال م

ك يييييي  من يييييينمرمتنو يييييي  مال ييييييومماالحييييييم مالسييييييلين ماليراق يييييي موافضيييييي م ليييييي مالسييييييننعمبييييييمخو مم ال ييييييرا مو ييييييو 

النييييييوايو عموالخل ا يييييي عموالنض نيييييي عمب ييييييورةم  ييييييرمقنووو يييييي ماليييييي ماالرا ييييييتماليراق يييييي مابلييييييما منييييييعم ييييييومم ييييييمم

 ماال و عمموعما م رويماومق ومموالم حلناوعمال مل   رةمنسبض .

الضيييييييو  ماعمالسيييييييلين ماليراق ييييييي مابل ييييييي مامارةمالنونفييييييي ممووضلييييييي م يييييييح   ماليييييييرا مالكو ل ييييييي  م يييييييعمالن ييييييينمر

نيييييعمال يييييهرمالاييييينر مم31الكو ل ييييي مب يييييل مالحيييييموممفيييييتمنو ييييي مسييييي واعمالبييييير مابليييييما منيييييعم يييييومماال وييييي عمالنوافيييييقم

وا يييييينر مالن يييييينمرم ليييييي ماعمالسييييييننعمبييييييمخو ماالرا ييييييتماليراق يييييي م ليلييييييبممفبرا ييييييرمالضيييييينممم28حليييييي مليييييينر  م

 اق ييييييي مللنض نييييييي عمفضييييييييم  ييييييين مالييييييي  عمليييييييم همماقننييييييين مخل ا ييييييي ل  ييييييي رةممخيييييييو منسيييييييبض منيييييييعمالسييييييي نرةمالير

واخللنيييييييي مالن يييييييينمرماعمالسييييييييلين مالكو ل يييييييي ماسييييييييليم موو ييييييييي مكنفيييييييي ملللسييييييييه   مفييييييييتمنو يييييييي ماليبييييييييملتم

الحييييييموم مالسيييييييلضبن مالنسيييييينفر عماليييييييرا ب عمبييييييمخو مالييييييييراومواعمالاييييييوا ا موالانييييييينركمسييييييواملينييييييي م لييييييي م

مسنفر ع.نمارمالسن  مللسه  ماارا ا ممخو مون نمرةمالن
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مممبنلوكنل مفتمو ارةمالو يماليراق    لكل اموك  مام

ييييي مون يييييبمر ييييي سماليييييو را مل يييييووعمالينقييييي مو  يييييرماليييييو يمح ييييينعم بيييييممال ويييييت م يييييومما حيييييم مم ييييي قمو يييييو   وال

 بلي  عمتربي موك  مامممفتمالو ارةمان يهممبنلوكنل .

فييييي عملضييييررملكل يييييام)بنسييييممومخ ييييي رمووفضيييينملكليييينبمرسييييينتمنيييي   مبلوق يييييعمالييييو  رم بيييييممال وييييتمبلييييينر  مال ييييوم م

اليبييييييينم (مبنهييييييينمموك ييييييي ماليييييييو ارةمل يييييييووعماالسيييييييلخرا م)وكنلييييييي ( مولكل يييييييام)حننيييييييمم يييييييووسم ييييييينل (مبنهييييييينمم

وك يييييي مالييييييو ارةمل ييييييووعمالل يييييي   م)وكنليييييي ( مولكل ييييييام)ل ييييييام بييييييممالحسيييييي عم يييييين ر(مبنهيييييينمموك يييييي مالييييييو ارةم

نهييييييينمموك ييييييي ماليييييييو ارةمل يييييييووعمل يييييييووعماللو  يييييييعم)وكنلييييييي ( مولكل يييييييام) ييييييي  م ييييييينبرم سييييييينن   م بيييييييمد(مب

 ل ووعمال ن م)وكنل (.

وما نيييييينمنيييييينمليلييييييرنمتيييييييراامس نسيييييي  م ليييييي ماللكل ييييييامواللي يييييي عمبنلنون ييييييبماليل يييييينمفييييييتمالييييييموا رموالييييييو ارا م

الحكون يييييي ماليراق يييييي مب يييييي   م الوكنليييييي   موقييييييممليهييييييممر يييييي سمنالييييييسمالييييييو را مالحيييييينلتموم يييييي نعمالسييييييوماوتم

مممال    .فتمبروننا مالحكونتم وهن ماللكل امبه 

 الينرماللوس ضتم يللقم ل ملحركمالسوماوتملليم  مالمسلور:مس   رمن نك 

 ليييييقمااليييييينرماللوسييييي ضت مالييييي  م انيييييعمالضيييييو مالس نسييييي  مال ييييي ي  م يييييمامالل ييييينرمال يييييمر  مال يييييومم ييييي قمو يييييو  م

 ا حم م ل ملحركمر  سمالو را موم  نعمالسوماوتموحومليم  مبينمفضرا مالمسلورماليراقت.

الض يييييينم مفييييييتمالييييييينرمنحنييييييوممالح يييييينوت ملوكنليييييي م يييييي قمو ييييييو  ماعم ليييييييم  مبييييييينمال ضييييييرا مالمسييييييلور  مموقيييييين 

 حلييييين مالييييي ملوافيييييقمس نسيييييت موب يييييراح مالم وايييييممت ملوافيييييقمس نسيييييتمبهييييي امالخ يييييوص مفهوييييينكمالك  يييييرمنيييييعم

 االخل فن محو مليم   مبينمال ضرا مالمسلور   .

 ييييييي نعمالسيييييييوماوتموحيييييييوملييييييييم  مبيييييييينمفضيييييييرا مالمسيييييييلورموبييييييي عمالح ييييييينوتماعم لحيييييييركمر ييييييي سماليييييييو را موم

اليراقيييييت مربنييييينمسييييي   رمن ييييينك منييييينمبييييي عمبيييييينمالضيييييو مالس نسييييي  ماليراق ييييي  مفهوييييينكملح ييييي م لييييي م ييييي اماللييييييم   م

ر يييييممتعماللييييييم  مت يييييب م يييييرورة مخ و ييييينًمنيييييعموايييييومم  يييييرا مك  يييييرةمفيييييتمالمسيييييلورماليراقيييييت مولهييييي ام يييييوم

  . حلن مال مليم  ملسمم  ممال  را مالضنووو  

وقيييييررمر ييييي سمناليييييسماليييييو را موم ييييي نعمالسيييييوماوت م يييييومما حيييييم ملكل يييييامحسيييييعموينييييي مال نسييييير منسل ييييينراًم

 لر  سمنالسمالو را ملل ووعمالمسلور  .

م و كيييييرمب ييييينعملنكليييييبمالسيييييوماوتمورمملوكنلييييي م ييييي قمو يييييو  متعم ال نسييييير مسييييي بمتمنهييييينمم نلييييي مبيضيييييمماالنن ييييين  

مولبنحيييييييامنيييييييعمنن ليييييييتمالر نسييييييين ماللو     ييييييي موالل ييييييير ي   مف ييييييي ًم يييييييعمالليييييييماو منيييييييعمالسيييييييلي مولضييييييين ا  

مالض ن   مب   مرسممن ن مخنري مير قملارا مالليم   مالمسلور  مالنيلوب  .

م
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 %05ال ل :مانر كنمقل  ملمفقمانوا مالو يم وبماليراومبوسب م

انر كييييينمقل ييييي ماكيييييممالض ييييينم مفيييييتملحييييينلامال يييييل م يييييم م بيييييممالهييييينم  ماالحيييييم مبييييينعموكنلييييي مالنيلونييييي مالخبنر   

وقييييين م بيييييممالهييييينم مفيييييتمحيييييم املييييي م النيلونييييي  ماعم  وييييينكم%.51ليييييمفقمانيييييوا ماليييييو يم يييييوبمالييييييراومبوسيييييب م

نيييييعمخييييي  مالسيييييننعمبليييييمفقمانيييييوا ماليييييو يماليراقيييييتم يييييوبمانر كييييينمبيييييمالمنيييييعمم2113خيييييي ماسييييي ننمارلكيييييبمبييييييمم

مب يييييييييماممبسيييييييييببمااويييييييييمةموا يييييييييويعمفيييييييييتمالسييييييييي يرةم لييييييييي مانيييييييييوا ماليييييييييب ممواليييييييييلحكممبنقل ييييييييينمممب يييييييييك 

نبن ر .وا ييييييينا ماعم انر كييييييينمورا ما نييييييي ماليييييييموالرماالخ يييييييرةمنيييييييعمخييييييي  مال ييييييي يمبلضلييييييي صمليييييييمفقمانيييييييوا م

وا يييييينرماليييييي ماعم  ويييييينكمااوييييييمةمكب ييييييرةموخي ييييييرةملوا ييييييويعمم% .51الييييييو يم ييييييوبماليييييييراومبوسييييييب ملايييييينو  م

نييييعمخييييي  مالل  ييييبمبسييييييرم ييييراماليييييموالرمفييييتماالسيييييواوماليراقييييتمومفيييييعماالسييييينرمل  لييييي منييييعمااييييي منننرسييييي م

وابلييييي ا موا ييييي ملحكونييييي مالسيييييوماوت  مالفلييييينمالييييي م  يييييرورةمن ييييينرح ماليييييرا ماليييييينمم يييييعمحض ضييييي منييييينم ييييي يم

ل يلييييييي مانر كييييييينمنيييييييعمورا مالكوال س .ول يييييييهمماسيييييييواوم يييييييراماليييييييموالرمفيييييييتمالييييييييراومارل ييييييينعمنييييييييرممفيييييييتم

 ماالسنب عمالنن   موسيمحنل ملرقبمال مقرارا ملسهممفتملهماماالسواو.

 انوبمالواومماالن ركتمورفنمالضرارا مالض ن   نوقامل سمبام مم..مبنر اوتمال م

لييييييمم يييييييممنوقييييييامسييييييلي ماالقليييييي مماومالحيييييي بمالحيييييينكممب  ننيييييي منسيييييييوممبيييييينر اوت موكنليييييي مالنيلونيييييي مالخبنر يييييي  م

 ر بيييييينًم ليييييي ماليييييييراومو يييييييب  ما ا ماسييييييلنرارمالواييييييومماالن ركييييييتموالنينلبيييييي مبلي  يييييي ممفييييييتماليييييييراومورفيييييينم

ليييييي اممبنلمسييييييلورموليب ضيييييي منييييييعمقبيييييي مالان ييييييعمو ييييييومانييييييرموقييييييامالضييييييرارا مالض يييييين   ماللييييييتملوكييييييمم ليييييي ماالل

بييييينر اوتم يييييمممخيييييي  ماال ييييينممالضل ليييييي مالنضبلييييي م وييييييمننمقييييين مالض ييييين مكلنليييييي مال  ييييي ما ا مالنبيييييينل،مالليييييتمكنويييييي م

الل ك يييييمم لييييي ما ن ييييي مالوايييييومماالن ركيييييتمفيييييتمملرسيييييلهنمالحكونييييي مالسييييينبض منيييييعمموعمواييييي محيييييقمالييييي ماالقلييييي م.

وحل ن ييييي  مح يييييامم ييييينمنسيييييوو مالب  ييييينرك مسييييي رواعمبييييينر اوتمفيييييتمحيييييم امالييييييراوملييييي سمبام يييييمم لييييي مبييييينر اوتم

ل يييييييح   م  مون ييييييي وون مالبر ينو ييييييي مولرانلييييييي م النيلونييييييي   مالييييييي ماسيييييييلنرارملواايييييييممالضيييييييوا ماالن رك ييييييي مفيييييييتم

الييييييراو منسيييييله ونمبضولييييي مبضيييييمرةمالضيييييوا ماالنو ييييي م لييييي منوااهييييي مونانبهييييي ماالر ييييينب مح يييييام كيييييرماعمما يييييشم

والييييي مانويييييبمم مال رب ييييي مقبييييي مال يييييروعمفيييييتماسيييييل   هنمنايييييممام لييييي ماالرا يييييت .االر ييييينبتم ول يييييرمرح ييييي مالضيييييوا

اللنك ييييييمم ليييييي مالواييييييومماالن ركييييييتمفضييييييممرفيييييينم  يييييي ممالحيييييي بمالحيييييينكممنسيييييييوممبيييييينر اوتمقييييييرارا مالض يييييين م

اليراقيييييتما ا مالنبييييينل،مالليييييتمارسيييييللهنمالحكونييييي مالسييييينبض مالييييي ماالقلييييي م موبهييييي مال يييييمممفضيييييمماكيييييممالض ييييينم مفيييييتم

وع مح ييييييمرمال نييييييتمليييييي م النيلونيييييي   ماعم قييييييرارمالنحكنيييييي مااللحنم يييييي ماليييييي  م ييييييوصم ليييييي ما ييييييل امموليييييي مالضيييييينو

ال ييييين مالضيييييرارا مال ييييينمرةمنيييييعمناليييييسماليييييو را مب ييييي عمارسييييين مح يييييصم قلييييي ممكرمسيييييلنعملييييي سملم ييييي مت ممخييييي م

بنلن نو ييييين مبييييي عمب يييييمامموارب ييييي مبن لبييييينرمليييييم مالض ييييين مقييييينووعم يبضييييي   منب وييييينمتعم  قلييييي ممكرمسيييييلنعم ويييييمننم

 يييييومممفسيييييواملكيييييوعم وييييينكمانيييييواالًملرسييييي ملهيييييم موبنللييييينلتمفييييي عم لييييي مت محكونييييي مونهنييييينمالاهييييي م يييييوفتمبكييييي مو

السييييييتمللل يييييرممبنلسيييييلي منيييييعمقبييييي محييييي بممالليييييتمكنوييييي ملنبيييييي ملهييييينماالنل ييييين مالييييي مالض ييييين مولو  ييييي مقرارالييييي  .

بييييييينر اوتموااهلييييييي مالك  يييييييرمنيييييييعماالولضييييييينما مالس نسييييييي   مح يييييييامبييييييي عمالس نسيييييييتمالكيييييييرم ملضنييييييينعمحسيييييييعملييييييي م

  ماعم حييييييي بمبييييييينر اوتمليننييييييي مبنرك  ييييييي مالضيييييييرارا مالمار ييييييي موالس نسييييييي  مواالقل ييييييينم  مخ و ييييييينم النيلونييييييي 

م45اوييييي م سيييييي مللسييييي يرةم لييييي مالقلييييي مملوحيييييمممو يييييييتمال ييييير   ملو سييييي مبهييييي اماالنييييير مبييييييمماعمح ييييي م لييييي م

نضيييييييمامل قل يييييين  موبنلليييييينلتمفيييييي عمحيييييي بمبيييييينر اوتمح يييييي م ليييييي ماك ييييييرمنييييييعمم00نضيييييييمامفييييييتمبرلنيييييينعمالقليييييي ممو

نضييييييييما مننايلييييييي م سييييييي يرم لييييييي مالبرلنييييييينعمو  يييييييرعمنييييييين راممم000النضن يييييييممالانييييييينلتمالبنل ييييييي ممو يييييييام يييييييمم

ممنونسبن .
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مالماخل  موالمفنعملبح نعملسلممالنلاما نوتمفتم مممنعمنراك مالنمع

و  يييييرماليييييمفنعم نبييييي مومسيييييي مممبحيييييامو  يييييرمالماخل ييييي م بيييييمماالن يييييرمال ييييينر  مال يييييومما حيييييم منيييييعم ال يييييرا مو يييييو 

 ماليبنست مانل منعمالنوا  عم ا ماال لننممالن لركمفتمنضمنلهنما و نعما نو  مفتمالب م.

عمنراكييييي مالنيييييمعمنيييييعمقبييييي مو ارةم: كننماييييير مبحييييياماسيييييل ممالنلييييياما نويييييتمفيييييتم يييييمممنيييييو كيييييرمب ييييينعملنكلبييييي 

الماخل يييييي  مواالسييييييليماما مالانر يييييي ملوايييييينعم نيييييي ما اهيييييي ةما نو يييييي مفييييييتم يييييي امال م ..وا يييييينام اللضيييييين مبحييييييام

ا  ييييينًماللوسييييي قموالليييييينوعمبييييي عمالضييييييين ماالنو ييييي مفيييييتمنراكييييي مالنيييييمعموخنراهييييينمولك  يييييامالاهيييييوممنيييييعمتاييييي م

 للنوايو ع .نكنفح مالر نبموالار ن مبنخللام ور نمولضم ممالخمنن م

م

ميالماخل  ملضممم ح ن   م  ن ل  م عملبل  ن مالنحلو مالهنب

قيييييمممنيييييم رم  قييييين مو  ييييي ممو ارةمالماخل ييييي  مالليييييوا مسييييييممنييييييع مال يييييومما حيييييم م ح ييييين   مالسيييييونر  مو يييييو م م

  ن ليييييي  م ييييييعملبل  يييييين مالنحلييييييو مالهيييييينبي مف نيييييينمتكييييييممنلنبييييييي مان ييييييعمالنحلو يييييين م ليييييي منواقييييييعماللوا يييييي م

 االالنن ت.

تلييييييامم41وقيييييين منيييييييع مفييييييتمحييييييم املبرويييييينن م  يييييير عماليييييي  ملب يييييي مف يييييين   مالسييييييونر   م و ييييييلونماك ييييييرمنييييييعم

لبل يييييي،م خييييييصمالنحلييييييو مالهنبي .وت يييييينا م النييييييين  رمللن  يييييي مالنحلو يييييين موا ييييييح مولييييييممويييييي  بمفييييييتمق يييييي  م

  يييييييييبمال  يييييييي مف هيييييييين..موحييييييييعمو حييييييييقمالض يييييييين نمالوا ييييييييح موالنرفو يييييييي مقنووو يييييييينًمواالنن  يييييييينً  منوكييييييييماًم

وحو م ل يييييين مالر ييييييم مت يييييينرمنيييييييعم ليييييي متعمن ييييييعمالنحلو يييييين م ليييييي منواقييييييعماللوا يييييي ماالالنيييييين ت . نلنبييييييي ما

  ونليييييكمقسيييييننًمكب يييييراًمفيييييتمو ارةمالماخل ييييي مللر يييييمم ينييييي م لييييي منيييييمارمالسييييين  مب ل ييييين محم  ييييي   من ييييي راًم لييييي م

 تلييييييييييييييييييييياملبل يييييييييييييييييييي،م خييييييييييييييييييييصمالنحلييييييييييييييييييييو مالهييييييييييييييييييييينبي .م41 و ييييييييييييييييييييو متك ييييييييييييييييييييرمنييييييييييييييييييييعم

 

مممو ارةمالماخل  مفتم  امالنلا .وقمممنيعم ال كرملر  سمالض ن ما  ل ملم 

م

م

م

م
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مالبوكمالنرك  م وسلعمنونف مب عمالموالرمالوضم مللنسنفر ع

ييييييي  مالبويييييييكمالنركييييييي  ماليراقيييييييتمالن ييييييينرامالحكون ييييييي م)الرافيييييييم عمم ال يييييييرا مو يييييييو  الن يييييييرامم–الر ييييييي ممم–واع

م–)ب ييييييماممبلوسيييييي عمنونفيييييي مب ييييييعمالييييييموالرمالوضييييييم مللنسيييييينفر عمفييييييتمنييييييينرا مالبلييييييمم (TBIاليراقييييييتملللايييييينرةم

 مالسل ننو  (.م–ترب  مم–الواامم–الب رةم

ييييي مالبويييييكمكييييي لكمبييييي عم كيييييوعماسيييييلضبن ماليلبييييين م يييييبنًحنمونسييييينً مل ييييينو م يييييمممتكبيييييرمنيييييعمالنسييييينفر ع.وب ععم ووال

مب ييييييعمالييييييموالرمالوضييييييم م  يييييين مالنسيييييينفر عم بييييييرمالنونفيييييي مالحموم يييييي مالبر يييييي م ييييييعم البوييييييكمالنركيييييي  ماليراقييييييتمتعل

تمالن ييييييينرا مبييييييييمملضيييييييم ممالنليلبييييييين مالخن ييييييي مبنلسييييييي رم)ال  ييييييي امتومير يييييييقمنونفييييييي مالب يييييييعمالنخ  ييييييي مفييييييي

خروا ييييي مالنركبييييي (م.وكييييينعمالبويييييكمالنركييييي  ماليراقيييييتمو ييييي م يييييبنعمال يييييومما وبييييين م يييييعمنويييييعمتوملض  يييييممالب يييييعم

الوضييييييم مللنييييييوايو ع منب ويييييينماعم اللسييييييا  مااللكلرووييييييتم  يييييينعمللب يييييي محنايييييي مالنييييييوايعمللييييييموالرمو نوييييييعملكييييييرارم

 يييييي اما اييييييرا م بنويييييي مفر يييييي ملح ييييييو مالنييييييوايو عم ليييييي مالييييييموالرمل  ييييييرانممماًمالب ييييييعمليييييي ا مال ييييييخص م يييييين

 الن رو  مموعمق وم .

ًمم21الكهربن ماليراق  ملضلصمسن ن ماللاه  مول ا ملوقامال ن مال راوتم    ونن

ت لوييييييي مو ارةمالكهربييييييين ماليراق ييييييي  م يييييييوممالسيييييييب  ملضل  يييييييهنمسييييييين ن ماللاه ييييييي مبنلينقييييييي مفيييييييتم ييييييي قمو يييييييو  م

ول اييييي ملوقيييييام نيييييماما مال ييييين مال راويييييتممو يييييمممنيييييعمنوييييينيقموسييييييماليييييب مموال يييييرا ماالوسييييييالين ييييين مب يييييمامم

م وننًم.م02

نيييييعمنبييييينم مال ييييي نف  موالن يييييماق  ممموقنلييييي ماليييييو ارةمفيييييتمب ييييينع مورممالييييي موكنلييييي م ييييي قمو يييييو  م وهييييينملويليييييق

نوكيييييمةمتعمتنييييينممالييييييراق  عمل يييييينر ممبنييييينملنيييييرمبييييي مالنو ونييييي مالكهربن  ييييي منيييييعملحيييييم ن مالخيييييي مالوقوم ييييي   م

  وييييييينكم روفييييييينًمخنراييييييي م يييييييعمسييييييي يرلهنمر يييييييممسيييييييي هنملرسيييييييممنينلاييييييين محض ض ييييييي مواسيييييييلرال ا  ملنليييييييام

وتو يييييييح مو ارةمالكهربييييييين  ممالكهربييييييين مولوو يييييييعمن ييييييينمر نمللخ  يييييييامالييييييييب موال ييييييي يم لييييييي مالنيييييييوايو ع .

 ونييييينًم يييييعمنحيييييين مالولييييين م  يييييرانمم02توهييييينم ليليييييعملوقيييييام نيييييماما مال ييييين مالنيييييورممب يييييك مكننييييي مولنيييييمةم

ن كييييينموايمنيييييعمم7511ل ييييي نو م ونب يييييبموضييييي مال ييييين مبحسيييييبمالانويييييبمال راويييييت مننييييينملسيييييببمبخسييييينرةمحيييييوالتما

النو ونييييي مفيييييتمب ييييييمامموالنوييييينيقمالوسييييييي موال يييييرا ماالوسييييييي ماالنيييييرماليييييي  متم مالييييي ملحم ييييييمماحنييييين ماالوليييييين م

 الخييييي  ممب يييييك مكب يييييرمنيييييعمالينقييييي  موبنللييييينلتم ييييي   رمم لييييي مسييييين ن ملاه ييييي مالكهربييييين  .و كر ماليييييو ارةمتوهييييين

 ارا الهييييينمالينالييييي مالنل ييييينو ماللوسييييي قماليييييينلتمنيييييعمو ارةماليييييو يمل ييييي مكن ييييين م  ييييينف  منيييييعمالوقيييييوممالبيييييم  م

  ا مليو نمننمفضمل مالنو ون منعمال ن مالنورمموال  م نكعمتعم و رم ل م مان م خممالولن  .

م26 سمالنوافييييييقموب ويييييي متعم لوقييييييام نييييييماما مال يييييين مالنييييييورمم  ييييييرانمال يييييي نو مبييييييمت منويييييي م ييييييبنعمالخنيييييي

  مما  يييييي مالنييييييوايو عم ليييييي م ل هييييييمم لييييييكمواللييييييينوعمبلر يييييي مماالسييييييله كمليبييييييورم يييييي مم2123كيييييينووعمال يييييينوتم

ماال ن  .
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 سور ن..مين را مناهول ملض ام نحون ملبر مم رقتمم رمال ور

 

اسييييييلهمف مييييييين را مناهوليييييي  م يييييينحون ملبر ييييييممفييييييتمقر يييييي مالهيييييير مبر ييييييامالبوكنيييييين ممسييييييكن مو ييييييو م رب يييييي  

 ال ور منننمتم م ل ملمن ر نمونضل مو  نب منعمبماخلهن.م رقتمم ر

 ييييينحون ملبر يييييمممخلييييي مالنويضييييي مقنمنييييي ممم6وقييييين مالنر يييييممالسيييييور ملحضيييييوومالوسييييينعموضييييي م يييييعمن ييييينمرم عم

 م”اللحييييينلاماليييييمولت” مح ييييياماييييير ماسيييييلهمافهن مل انوييييينمنيييييعملحل يييييقميييييين را منسييييي رةملنبيييييي ملييييي الييييييراومنيييييع

 .ف ننم ر  مس نرا مالسيناملوض مالارح 

مخليييييي م ليييييي ما را ييييييتم”محيييييي بمد” ويييييين ر م ليييييي متعمسيييييي نرا ملنبييييييي مليييييي م27وت يييييينرمالنر ييييييممالسييييييور  مفييييييتم

م.فتمر امم رمال ورمال رقتمالبوكنن مم و اليراق  مقربمنم–السور  م برمالحموممالسور  م

اللييييييتمووفضييييينًمللن ييييينمر مفييييي عمتحيييييمم حاييييين  مالحييييي بماليسييييييكر  عمكييييينعم لييييي مرتسمنانو ييييي منيييييعمالسييييي نرا م

م.لض م ممامكب رامنعمنرافض   مومخل مبنلانمما را تمالسور  

و ييييينم مالبيييييراما مالنخ  ييييي ملوضييييي مالخ ييييينرمنيييييعمنم وييييي مالن ييييينم عمبنلاييييينممالييييييراومبييييييممتعمتفر ييييي محنوللهييييينم

م.قوا ممال وار  منع

 وييييين ر م لييييي مو يييييو م يييييينحون ملبر يييييمم لييييي مالنربيييييعما نوييييييتمم26وت ييييينرمالنر يييييممالسيييييور ملحضيييييوومالوسيييييينع م

 ويييييين ر مولييييييممم24فييييييتمالن يييييينم عمبر ييييييامم ييييييرماليييييي ورمال ييييييرقتم يييييينعمنويضيييييي م ييييييربمال ييييييرا  م ييييييوممال   يييييين م

م.فتمنسلوم ن ملنبي ملن ل   نمفنين وعما ف نو  مفتمالنويض م ونكل ر  هنم

 م4ووفضييييييينملن ييييييينمرمالنر يييييييممالسيييييييور ملحضيييييييوومالوسييييييينع مفييييييي عممخيييييييو مال ييييييينحون موالييييييي  م بلييييييي،م يييييييمم نم

لييييي انعمنيييييعماسيييييلو نرمكب يييييرمللن ل  ييييي ن  موتفر ييييي مال ييييينحون محنوللهييييينمفيييييتمنسيييييلوم ن ما ف ييييينعمفيييييتمنم وييييي م

م.الن نم ع

م.ممالسور  مو و منو ونن موتسلح منليورةم ل مالن ل   ن مال راو  وراح من نمرمالنر 

م

م

م

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82&contentId=1592563
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84&contentId=1592563
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مملبونعم وقعمال نق  مو ي  منعملحنلام ركن مالينق مالضير  موال روس  موال ينل  

وقيييييعملبوييييينعمال نق ييييي من يييييلرك منيييييعملحييييينلام يييييركن م لولييييين مال روسييييي   مو   ويييييت مال ينل ييييي  ممروسييييي نمال يييييوم 

مالسلك نامو ولن مالو يموال ن مفتمالن نممالقل ن  ماللبونو  .وقيرمللينق  ملهمام

واييييير مح ييييي ماللوق يييييعمفيييييتمالسيييييرا مالحكيييييونتماللبوييييينوت مبح يييييورمر ييييي سماليييييو را ماللبوييييينوت موا يييييبمن ضييييينلت م

موو  رمالينق موالن نم مول ممف نن.

 لييييي موسيييييب مموتكيييييممر ييييي سماليييييو را ماللبوييييينوت موا يييييبمن ضييييينلت متعممخيييييو م يييييرك مقييييييرمللينقييييي  مواسيييييلحوا  ن

نييييييعمالن يييييينممالقل ن يييييي مم9وم4%منييييييعمت ييييييو مال يييييينق لتماسلك يييييينامو وليييييين مالبلييييييرو موال يييييينرمفييييييتمالبلييييييوك عم31

 اللبونو  مفتمالبحرما ب نمالنلوسي م  ك محم نم نننمفتمقينعمالينق ماللبونوت.

ل ييييينق لتمونيييييعمانوبييييي مت ييييينرمو  يييييرمالينقييييي موالن ييييينمماللبوييييينوت مول يييييممف ييييينن م لييييي متعمال يييييراك مالضير ييييي مفيييييتما

اسلك ييييينامو ولييييين ماليييييو يموال ييييين  ملوكيييييمم لييييي مال ضييييي ماليرب ييييي مبضيييييمرا ملبوييييينعم لييييي مالوهيييييون مر يييييممالنحيييييعم

 وا  نن ماللتم نرمبهن.

وت يييييينامن ضيييييينلت متعم بييييييم م نل يييييين ماللوض ييييييبم ييييييعمالبلييييييرو موال يييييين  مسييييييلوفرمفر يييييينماسييييييل ننر  ملل ييييييركن م

 نايييييين مالسييييييووماللبويييييينوتمنييييييعمالييييييو يموال يييييين  ماللبونو يييييي ماليننليييييي مفييييييتمقييييييين تمالبلييييييرو موال يييييين  موسيييييي  يتماحل

 وس وفرمفرصم ن ملل بنب مو سهممفتمونوماالقل نمماللبونوت .

ونيييييعمانوبييييي متكيييييممو  يييييرمالينقييييي مالضيييييير  مسييييييممبيييييعم ييييير مةمالكيبيييييت م لييييي مت ن ييييي مال يييييراك مالضير ييييي مفيييييتم

اللبونو ييييي منيييييعممال ييييينق لتماسلك ييييينامو ولييييين ماليييييو يموال ييييين  مكووهييييينمتلييييي م ضيييييبمال ييييينوملرسييييي ممالحيييييموممالبحر ييييي 

  سرا   .

و ييييييممم ليييييي متعمقيييييييرمسييييييلم مملبويييييينعمما نيييييين موتعمال ييييييراك مالو ي يييييي مبيييييي عمالبلييييييم عمفر يييييي ملييييييم مماللون يييييي م

 االقل نم  مفتملبونع.

 يييييي كرمتعمو  ييييييرمالينقيييييي موالن يييييينمماللبويييييينوت مول ييييييممف يييييينن ماللضيييييي مو  ييييييرممالضييييييير مواليييييير  سماللو  يييييي  ملضيييييييرم

اللو  يييييي  ملنانو يييييي م لوليييييين م و راييييييت مال روسيييييي   مبنلر ييييييكمللينقيييييي  مسيييييييممبييييييعم يييييير مةمالكيبييييييت موالنييييييم رم

بو نو ييييييي  موالنيييييييم رماللو  ييييييي  ملنانو ييييييي م ت ويييييييت مال ينل ييييييي  مك وم يييييييومم سيييييييكنل   م ضيييييييبمح ييييييي ماللوق يييييييع م

وبح يييييوامنسييييي ل ماو يييييننممقييييييرمك ييييير كم نليييييامفيييييتم نل ييييين ماسلك ييييينامو ولييييين ماليييييو يموال ييييين مفيييييتمالبليييييوك عمالييييي م

 .2123خ  مالينممم9 رماالسلك نف  مفتمالبلوكمرقمم مو لننمم نل ن مح رمالب9وال مم4

  يييييينرم ليييييي متعمكيييييي منييييييعم ييييييركلتم لوليييييين م و راييييييت مال روسيييييي   مونانو يييييي م   وييييييت مال ينل يييييي  ملنللكيييييينعم

 %منعمت و مال نق لتماسلك نامو ولن مالو يموال ن ماللبونوتملك منوهنن.35ح  م
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ممتوكراو نمين را منضنلل    وللس:متلننو نملعمل ول

ايييييملممالنسل ييييينرما لنييييينوتمتوالام يييييوللسمالل ك يييييمم لييييي متعمبييييي مممليييييعملرسييييي ميييييين را ممسيييييكن مو يييييو م رب ييييي  

نضنلليييييي م ليييييي متوكراو يييييين مو لييييييكمبيييييييممتعمك ل يييييي مك  ييييييامم والهيييييينمال ييييييربماليييييي ملسييييييل نهنمتسييييييلح متك ييييييرمليييييييوراًم

ملنسن ملهنمل ممالينل ن ماليسكر  مالروس  مفتمتوكراو ن.

 م ليييييي متوكراو يييييينمو ليييييي مالسييييييننعم2ل وبيييييينرممبنبيييييي م م04قييييييمموافييييييقما ربييييييين م ليييييي م رسيييييين م  ييييييوللسموكيييييينع

لبليييييييماعمتوروب ييييييي متخييييييير مبنلض ييييييينممبنلن ييييييي  مبييييييييمموضييييييينشمحييييييينمماسيييييييلنرمتسييييييينب عمو ييييييي ويمنل ا يييييييمةمننرسيييييييهنم

الحل يييييين .وفتمنضنبليييييي متارلهيييييينمنييييييي م ييييييح   م ليييييين سم ييييييب    مقيييييين م ييييييوللسم الم سيييييييوتمسييييييو متعمتو يييييي م

ا نيييييرمب و نييييي ما سيييييلح  .وح لرم يييييوللسمنيييييعمتعممبييييييممماليييييمخو مفيييييتمحيييييربمن ا يييييمةمنسيييييلنرةم ويييييمننم ليليييييق

نم ضييييي مالنيييييوايو عم اويييييي وموضييييينشمام يييييممفيييييتمتلننو ييييينمبييييييمماللخييييين مالضيييييرارمب ييييي عماليييييمبنبن منيييييعم ييييي و متعم  ضيييييول

فييييييتمقييييييرارا مالحكونيييييي  .ولرافقمقييييييرارم ييييييوللسم  ييييييين مال ييييييو ما خ ييييييرمللسييييييل ممتوكراو يييييينممبنبيييييين مل وبيييييينرمم

ا ن رك  .و ييييييكرماليييييير  سما وكراوييييييتم مبنبيييييي متبرانيييييي م30كراو يييييينمنييييييعم  يييييي عمالوال يييييين مالنلحييييييمةمل و ييييييممتوم2

لييييييتما لمبيييييير ماخلراقيييييينم ليييييي م ييييييي مماهييييييوممم ييييييممفولييييييوم ن رم  ل وسييييييكتمبييييييرل عمووا ييييييويعم ليييييي مالخيييييييوةمال

توكراو ييييين.لكعم  ل وسيييييكتمسييييينرعمللل يييييم مم لييييي متعمبييييي ممملحلييييين م لييييي من  يييييممنيييييعما سيييييلح مال ض لييييي منيييييعمحليييييام

 يييييينن ما يلسييييييتمللنكيييييي عمقوالهيييييينمنييييييعم ييييييممالضييييييوا مالروسيييييي   مبنيييييينمفييييييتم لييييييكمييييييين را منضنلليييييي مو ييييييوار  م

 بي مةمالنم .

 رةماسلهمامنوقينم سكر نمفتمنحنف  مت  هنعيهراعمليلعمالل م ملهاوممبين را منس 

وضلييييييي موكنلييييييي ما وبييييييين مال راو ييييييي مالرسييييييين  م  روييييييين م يييييييعمب ييييييينعمليييييييو ارةماليييييييمفنع متعميهيييييييراعمم ٤٢فيييييييراوسم

ل ييييييم مل يييييي مالسييييييب ما حييييييمملهاييييييوممبييييييين را منسيييييي رةم ليييييي منوقييييييعم سييييييكر مفييييييتمنحنف يييييي مت يييييي هنع مفييييييتم

فيييييتمل ييييير  منلل ييييي متعمالهايييييومم ليييييمم مسييييي رموسييييييماليييييب م.موتكيييييممون يييييبمنحييييينف مت ييييي هنعمومر ييييينمانو سييييينر م

م عم  نبن  .

ل ييييي مالسيييييب ما حيييييم متوهييييينمل يييييم ملهايييييوممبيييييين را منسييييي رةم لييييي منوقيييييعم سيييييكر مفيييييتمنحنف ييييي م   يييييراعمت لوييييي 

ب م موفضيييييينملنيييييينموضليييييي موكنليييييي ما وبيييييين مال راو يييييي مالرسيييييين  م  رويييييين م ييييييعمب يييييينعملييييييو ارةمت يييييي هنعمبوسيييييييماليييييي

م11 21)م31 23كيييييينووعمال نوت  ويييييين ر مقرابيييييي مالسيييييين  مم28الييييييمفنع.وان مفييييييتمب يييييينعمالييييييو ارة:م فييييييتمنسيييييين م

يييييين ماليسيييييكر  ماللنبيييييي مليييييو ارةم  مغ( مليييييمملو  ييييي م ايييييوممفن ييييي مبنسيييييلخمامميييييين را منسييييي رةم لييييي متحيييييممالنانل

يييييييير مالييييييييمفنع   موت يييييييينرم ليييييييي متعم الييييييييمفن ن مالاو يييييييي مللنانييييييييعمتسييييييييضي م حييييييييم مالنسيييييييي را  مب ونيييييييينمحو  

 منس رلنعمواو ارلن .

وقنلييييي ماليييييو ارةم عمالهايييييومم ليييييمم لسيييييببمفيييييتموقيييييوعم  ييييينبن متومفيييييتمت مليي ييييي ملينييييي مالنانيييييع ماليسيييييكر .م

 مسييييي رم يييييعمبيييييمورم متكيييييممون يييييبمنحييييينف مت ييييي هنعمومر ييييينمانو سييييينر مفيييييتمل ييييير  منلل ييييي متعمالهايييييومم ليييييمم

   نبن   من   نمتعملحض ضنمفمل مللحم ممتسبنب .

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%B4%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%B3&contentId=1592561
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF&contentId=1592561
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A9+%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B2&contentId=1592561
https://www.france24.com/ar/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88/20221202-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%85%D9%86-%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88

