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  ووقيييييييي نوابييييييييلن(..)6ص.)نرئييييييييالنوابييييييييلنس مييييييييوس نابصريييييييي نرئييييييييالنوابييييييييلنس  يييييييياو نس و يييييييير

 (س موس 

 (س سووراةنماوز(..)6ص.)س حببوس ناخصصمنزاارصهنإ ىنس راهرةندمحمرئالنوابلنس موس ن 

 س وميييييييساو نووسيييييييايسنوزايييييييرنس خاراايييييييةنس  يييييييام نس مائييييييي نسيو ن يييييييرئالنوابيييييييلنس ميييييييوس نوحسييييييي ن

ووقيييييي نوابييييييلن(..)7ص.)نس  يييييياماةنواييييييصدنو ييييييارا ناساييييييسةنايييييي نس ييييييب سن–ابحثييييييا نساصااقاييييييةنس  رسقاييييييةن

 (س موس 

 مائييييييي نرئيييييييالنوابيييييييلنس ميييييييوس ناسيييييييصرب نوسيييييييايسنس يييييييوزارن يييييييسسئرةنس   قيييييييا نس خاراايييييييةنس  يييييييام ن

س  ييييييرسعونواييييييسيونإ ييييييىنصوسييييييا نحاييييييمنس  ييييييرس ةنوس ص يييييياو نس قص يييييياس نبييييييا ننوس سيييييياارنس  ييييييام ن ييييييس 

 (ووق نوابلنس موس (..)7ص.)نس ببسا نس  سارا 

 س. ييييياخهوس نيبيييييس ناييييي نس ايييييومنس يييييسو  ن ومييييي نس صييييييرىنس  مايييييىنس وييييي س نإ يييييىنس رهيييييا ونا  يييييسنيبيييييىن

أ نوابيييييييييييلنس ميييييييييييوس نايييييييييييسيمنواسيييييييييييامسنس ا يييييييييييوسن صمااييييييييييي نس سيييييييييييصرسصاااةنس ويمايييييييييييةن و ااحيييييييييييةن

 (ووق نوابلنس موس (..)8ص.)ن رها س

 س وحااظييييييييةنسسئييييييييرةنوسحييييييييسةن..نساصويييييييياسن حسييييييييمنخ اييييييييا نقييييييييامو نسمصخابييييييييا نواييييييييا لنس وحااظييييييييا ن

 ( اقنماوز(..)8ص.)غسس ن

 س خيييييييسوا نس ماابايييييييةنص يييييييرسنبوصاب يييييييةنيوييييييي نس يرايييييييقنس اسايييييييسنس ييييييي  نايييييييربينوييييييييارنب يييييييسسسنبسيييييييرا ن

 (س ارس نماوز(..)9ص.)س اوسااة

 صواييييييييييهنيببييييييييييا ن برغييييييييييا ناخييييييييييصنس  يييييييييياظو ..ننأغييييييييييرعنس  يييييييييي  نس مائبييييييييييةنزاميييييييييي نس ووسييييييييييو ن

 (و ا ةنس و بووةنس خباراة(..)9ص.)با و ا  

 يييييييىنيييييييي نصوسايييييييقن ب يييييييوسةنس يييييييىنس يييييييسسئرةنسامصخابايييييييةنا ن  وييييييياس سنسئيييييييرس رامومايييييييةنس ماابايييييييةنونيغييييييي  

 (و ا ةنس و بووةنس خباراة(..)10ص.)س وسحسة

 (س   سنماوز(..)01ص.)سسبا نصاخرنو و نس ووسزمةن ببر وا س مائ نو ا نس  اظو نا  ىن 

  (س   سنماوز(..)11ص.):ناناو  نصااوزنقرسرس نس وح وةنساصحاساةس مائ ندمحمنس ببسسو 
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 رئييييييييييييييالنس او وراييييييييييييييةناييييييييييييييسيون بص يييييييييييييياورنبييييييييييييييا نب ييييييييييييييسسسنوأربايييييييييييييي ن م ييييييييييييييا نس وسييييييييييييييائ ن

 (س سووراةنماوز(..)01ص.)س  ا رة

 و ييييييروسنس ص ييييييراحةنس   صروماييييييةنوس ييييييربينس  ييييييب  نوييييييرصبينايييييي نسقص يييييياسنس  ييييييرسعنرئييييييالنس ييييييوزرس :ن

 (و ا ةنسامبا نس  رسقاة(..)02ص.)بأ وبه

 ووثييييييييييي نرئيييييييييييالنس يييييييييييوزرس نا بييييييييييي نيييييييييييي نس ايييييييييييرس س نس ح ووايييييييييييةنس وصخييييييييييي ةنصايييييييييييا نأرب يييييييييييةن

 (و ا ةنسامبا نس  رسقاة(..)14ص.)وباا 

 يييييييييييييةنسااسييييييييييييياة:نس  ييييييييييييي  نايييييييييييييرا نييييييييييييييوسةنوايييييييييييييا لنس وحااظيييييييييييييا نبيييييييييييييمالنس مظيييييييييييييامنحر 

 (س سووراةنماوز(..)04ص.)س سابق

 س  يييييييييرسعناريييييييييو نإميييييييييهنصو ييييييييي نوييييييييي نسسيييييييييصرسسسنأويييييييييوس نن بايييييييييرةننص يييييييييوسن يييييييييزو نمظيييييييييامن يييييييييسسمن

 ( اقنماوز(..)16ص.)حسا 

  و ا ييييييييةن(..)16ص.)سايييييييييارنس صمسييييييييار نا رييييييييسنساصوايييييييييا نايييييييي نومييييييييز نس وييييييييا   نبحغييييييييورنس سييييييييوسسم

 (س خباراةس و بووةن

 و ا يييييييةن(..)17ص.)س خزيبييييييي :نأورا يييييييانصومييييييي نح يييييييو نس  يييييييرسعنيبيييييييىنس ييييييييائرس نس حربايييييييةنس روسييييييياة

 (س و بووةنس خباراة

 و ا ييييييةن(..)17ص.)س خارااييييييةنص بيييييي نساصصيييييياانور ييييييزنثييييييام نااييييييوس نس مييييييازحا نويييييي نس ز ييييييزس نايييييي نأمرييييييرة

 (س و بووةنس خباراة

 ح وويييييييييييييةنس  ييييييييييييياظو ..ن خ ييييييييييييياةنانصوصبييييييييييييي نأ نس   ابييييييييييييي :نس وحصيييييييييييييو نس  يييييييييييييابينصرس ويييييييييييييا ن

 (و ا ةنس و بووةنس خباراة(..)18ص.)إو اما 

 (و ا ةنسامبا نس  رسقاة(..)18ص.)وزارنس صرباةنا ب نمااانساوصحاما نس صو اساة 

 

 

 

 

https://www.ina.iq/178109--.html
https://www.ina.iq/178109--.html
https://www.ina.iq/178099--.html
https://www.ina.iq/178099--.html
https://www.ina.iq/178111--.html
https://www.ina.iq/178111--.html
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 ييييييييييييييييييااسا ننسيصييييييييييييييييييسس س نغاييييييييييييييييييرنوسييييييييييييييييييبوقةن..نسسييييييييييييييييييصم ارنيسييييييييييييييييييص سسىنس  وايييييييييييييييييي ن 

 (س سووراةنماوز(..)19ص.)يرسقاا 

 س ايييييييرس ن(..)19ص.) ويييييييا نوح يييييييمن بح يييييييسنوساوييييييي نس يييييييويم ناييييييييادنبويبيييييييو ناييييييي نويييييييسخ نسامبيييييييار

 (ماوز

 

 

 

 

 و ا ييييييةنسامبييييييا ن(..)20ص.)وصييييييرسن1341سماييييييازنحاييييييرنبئييييييرنماييييييي ناساييييييسنايييييي نحريييييي نس زباييييييرنب وييييييقن

 (س  رسقاة

 (س   سنماوز(..)20ص.)سقص اس نا  ىنسسبا نبرا نس رنس سوارنورصا ا 

 

 

 

 

 

 

https://www.ina.iq/178077--2472-.html
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 هائيييييييييييييييةنس وسييييييييييييييياحةنس ااو واايييييييييييييييةنس سييييييييييييييي وساة:ناناو ييييييييييييييي نس صمبييييييييييييييي نبصوقاييييييييييييييي نوووقييييييييييييييي ن

 (و ا ةني اظ(..)21ص.)س ز زس 

  اييييييرسملن(..)21ص.)سيسييييييسنا يييييي رنس وييييييارس نيبييييييىنس وسييييييايسس نس مسيييييياماةننس غييييييخوةننإثييييييرنس ز ييييييزس

٤٢) 

 

 

 

 

 وظيييييييييياهرس نحا يييييييييييسةنايييييييييي نارمسيييييييييييان بويا بييييييييييةنبيييييييييييا خرو نويييييييييي ننس مييييييييييياصوننووقييييييييييىنصسيييييييييييبادن

 (مواوسص ن(..)22ص.)أو رسماا

 سييييييي ا ن(..)22ص.)أوار يييييييانصيييييييسيونوابيييييييلنسيوييييييي ن رسيييييييا نس وسيييييييايسس نإ يييييييىنسيييييييوراانيبيييييييرنصر ايييييييا

 (ماوزنيرباة
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 نرئالنوابلنس موس نابصر نرئالنوابلنس  او نس و ر 

رئيييييييالنوابيييييييلنس ميييييييوس ندمحمنس حببوسييييييي ونس ايييييييومنسيحيييييييسونرئيييييييالنوابيييييييلننس صريييييييىنووقييييييي نوابيييييييلنس ميييييييوس /

س  يييييياو نس و يييييير نس سيييييياسنيبييييييسنس وهييييييا نيبييييييسنس ييييييرزسعنايييييي نس ريييييياهرةونو  يييييي نخيييييي  نزاارصييييييهن بو ييييييار ةنايييييي ن

 س و صورنس خاولن ببر وا نس  رب نور سا نس واا لنوس بر واما نس  رباة.

س  يييييرارا ونوص زايييييزنسيييييب نس ص ييييياو ناييييي نس واييييياا ن اايييييةوناغييييي نوبحيييييقنس بريييييا نس   قيييييا نس ثمائايييييةنبيييييا نس ببيييييسا ن

 ي نس ص او نس ث ث نبا نس  رسعنوو رنوسيرس ؛ن صحراقنس ص او نساقص اس .

 ويييييانمييييياقهنس بريييييا نأهوايييييةنصوحايييييسنس ا يييييوسنس  ربايييييةن ووسا يييييةنس صحيييييساا ونو  يييييسس نسيييييااسصهنغيييييرورةنأ نا يييييو ن

س  رباييييييةنووم ييييييانو ييييييرنس  ييييييرارةنيبييييييىنس وسييييييصواا نهمييييييا نسورنيربيييييي نوسغييييييدونوأ نصصبمييييييىنس رايييييياسةنوس ييييييسو ن

  ااةنيوسةَنسوراانإ ىنوحاي انس  رب .

وييييي ناامبيييييهونأ يييييارنرئيييييالنوابيييييلنس  ييييياو نس و ييييير نإ يييييىنأ نبييييي س نصيييييسيمنس ص ييييياو نوس  يييييرس ةنبيييييا نس ببيييييسا ون

و ييييي نوييييياناسييييي مناييييي نصحرايييييقنساسيييييصررسرنس سااسييييي نوساقص ييييياس نبيييييا  رسعونو ييييياسس نبويييييانو ييييي نإ ايييييهنس  نب يييييسن

نو نوخصبىنس صحساا .نسموس 

ن

نس حببوس ناخصصمنزاارصهنإ ىنس راهرة

سخصييييييصمنرئيييييييالنوابييييييلنس ميييييييوس وندمحمنس حببوسييييييي ونس اييييييومنسيحيييييييسونزاارصييييييهنإ يييييييىنس  ا يييييييوةننس سييييييووراةنمايييييييوز/

 س و راةننس راهرةن.

ونأ نسيخايييييرننسخصيييييصمنزاارصيييييهنإ يييييىنس رييييياهرةونوس صييييي نس سيييييووراةنمايييييوزنو  يييييرنبايييييا ن و صييييي نس حببوسييييي ونورسن ييييي 

 لنوس بر واميييييييا نس  ربايييييييةن.ايييييييا  ن بو يييييييار ةناييييييي نس وييييييي صورنس خييييييياولن ببر ويييييييا نس  ربييييييي نور سيييييييا نس وايييييييا 

وايييييييومنس او يييييييةنس واغييييييي ونصوايييييييهنس حببوسييييييي نإ يييييييىنس رييييييياهرة؛ن بو يييييييار ةناييييييي نس وييييييي صورنس خييييييياولن ببر ويييييييا ن

نس  رب نور سا نس واا لنوس بر واما نس  رباة.

ن

ن

ن

 

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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س ومساو نووسايسنوزارنس خارااةنس  ام نس مائ نسيو ن رئالنوابلنس موس نوحس ن

 نس  اماةنواصدنو ارا ناساسةنا نس ب سن–ابحثا نساصااقاةنس  رسقاةن

س صرييييييىنس سيييييياسنوحسيييييي نس ومييييييساو ونس مائيييييي نسيو ن ييييييرئالنوابييييييلنس مييييييوس ونس اييييييومننووقيييييي نوابييييييلنس مييييييوس /

(ونبوسييييييييايسنوزاييييييييرنس خارااييييييييةنس  ييييييييام ن  يييييييي و نس حييييييييز نس  يييييييياوي نس سيييييييياسن)ن2023 ييييييييباينن-12سيحييييييييسن)

س سييييييياسن)صسيييييييو نو (ونوس وايييييييسنص يييييييونرو ن(نوبحغيييييييورنسييييييياارناو ورايييييييةنس  يييييييا نس  ييييييي باةن يييييييس نس  يييييييرسعن

 س راا نس ورساقن  وا.

وايييييير نخيييييي  نس برييييييا نبحييييييقنسييييييب نصيييييييوارنس   قييييييةنبييييييا نس ببييييييسا نس  ييييييسارا ونوس صأ اييييييسنيبييييييىنص زاييييييزن ايييييياعن

س ص ييييياو نوايييييصدنو ييييييارا ناسايييييسةناييييي نوخصبييييييىنس واييييياا ونوسيييييييمنوابيييييلنس ميييييوس نامايييييياانساصااقايييييةنس  رسقاييييييةن

 امييييييةنس  ييييييسسقةنس مااباييييييةنس و ييييييصر ةونوصوسييييييا نس  ويييييي نبييييييا نس  يييييياماةوناغيييييي  نييييييي نصم يييييياينيويييييي نو  اييييييا نن–

 ب سسسنوب ا ن صحراقنو ا دنس   با .

  

مائ نرئالنوابلنس موس ناسصرب نوسايسنس وزارن سسئرةنس   قا نس خارااةنس  ام نوس ساارن

س  ام ن س نس  رسعونواسيونإ ىنصوسا نحامنس  رس ةنوس ص او نس قص اس نبا نس ببسا ن

 نس  سارا 

إسييييييصرب نمائيييييي نرئييييييالنوابييييييلنس مييييييوس نس  رسقيييييي نس. يييييياخهوس نيبييييييس نأحوييييييسنايييييي ننوقيييييي نوابييييييلنس مييييييوس /نو

وسيييييييايسنس ييييييوزارن ييييييسسئرةنس   قييييييا نس خارااييييييةنس  يييييييام نن2023/2/12و صبييييييهنس رسييييييو نبب ييييييسسسنس اييييييومنسيحييييييسن

 بامييييييةنس ور زاييييييةنس سيييييياسنص ييييييونرو نويييييي نواييييييسس نويييييي نأيغييييييا نس حييييييز نس  يييييياوي نس  ييييييام نوبرارييييييةنسيييييياارن

س  ييييييييا نس  يييييييي باةن ييييييييس نس  ييييييييرسعنس سيييييييياسنصسييييييييو نو ونوحغييييييييرنس برييييييييا نس مائيييييييي نس.دمحمن ييييييييساقناو وراييييييييةن

خو ييييييماونرئييييييالن امييييييةنس  ييييييسسقةنس  رسقاييييييةنس  يييييياماةنس مااباييييييةنونس مائيييييي نس.ويبييييييا ناوايييييي نس ابييييييور نيغييييييون

 اميييييييةنس   قيييييييا نس خاراايييييييةونااوييييييياناييييييير نبحيييييييقنووماق يييييييةنس ووغيييييييويا نوس رغيييييييااان س نس هصويييييييامنس و يييييييصر ن

 ب نس  اابييييييييييييةن ص زاييييييييييييزنس   قييييييييييييا نس ثمائاييييييييييييةنبييييييييييييا نس  يييييييييييي با نس  ييييييييييييسارا .وايييييييييييي نورييييييييييييسوص انس سيييييييييييي

مائييييي نس يييييرئالنواييييي نسيييييااعنحساثيييييهنسييييييانس اامييييي نس  يييييام نإ يييييىنصوسيييييا نحايييييمنس  يييييرس ةنوس ص ييييياو نس قص ييييياس ن

بييييييا نس ببييييييسا ونو ييييييارس نإ ييييييىنأ نس  ييييييا نس  يييييي باةنسو ييييييةن باييييييرةنو ييييييسا انخبييييييرس نوصرس وييييييةنوإو اماييييييا نهائبييييييةن

س  يييييير ا نس  يييييياماةنايييييي نإييييييياسةنإيوييييييارنس ييييييب سنوصماايييييي نس و ييييييارا نس خسواييييييةونوويييييي نواو يييييي نس سييييييصااسةنويييييي ن

اامييييي ن خيييييرنأ ييييياسنسيييييااسصهنبا يييييسورنس  بايييييرن بحيييييز نس  ييييياوي نس  يييييام ناييييي نورسحييييي نس صريييييسمنوس زسهيييييارن ب يييييا ن

س  ييييييي باةنيبيييييييىن اايييييييةنس وسيييييييصواا .رئالنس وايييييييسنس  يييييييام نايييييييسسنووقيييييييىنبييييييي س نس يييييييسسيمن ب يييييييرسعنوس صرحاييييييي ن

أايييييي نصرواييييييةنس   قييييييا نس ثمائاييييييةنوايييييي نوخصبييييييىنس وايييييياا نبييييييا نس ببييييييسا ونووسييييييامسةننبييييييا ا وسنس رسواييييييةنويييييي 

 س    نس  رسق ن صااوزنسيزوا نوس وغ نب ابةنس بما نوس يوارنوس صمواةنس وسصسسوة.

ن

ن

ن
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س. اخهوس نيبس نا نس اومنس سو  ن وم نس صيرىنس  ماىنس و س نإ ىنس رها ونا  سنيبىن

 نسنس ا وسن صماا نس سصرسصاااةنس ويماةن و ااحةنس رها أ نوابلنس موس ناسيمنواسام

 ييييييار نمائيييييي نرئييييييالنوابييييييلنس مييييييوس نس  رسقيييييي نس. يييييياخهوس نيبييييييس نأحوييييييسنايييييي ننووقيييييي نوابييييييلنس مييييييوس /

س وييييي صورنس  يييييامنبوماسيييييبةنإقيييييرسرنس او ايييييةنس  اويييييةن نويييييمنس وصحيييييسةناييييي نس ايييييومنس يييييسو  ن ومييييي نس صييييييرىنس  مايييييىن

ايييييي نس  ا ييييييوةنب ييييييسسسنبريااييييييةنوسص يييييياراةنن2023/2/12 اييييييومنسيحييييييسنس ويييييي س نإ ييييييىنس رهييييييا ونس يييييي  نأقييييييامنس

سيوييييييي نس ريييييييوو ونوبحغيييييييورنرئاسيييييييةنوابيييييييلنس ميييييييوس نووسص يييييييارنسيوييييييي نس ريييييييوو نوييييييييسسنوييييييي نس يييييييوزرس ن

وس وسيييييي و ا نايييييي نس ح ووييييييةنس صحاساييييييةنوح ووييييييةنأقبييييييامن ورسسييييييصا ونوب ثييييييةنسيوييييييمنس وصحييييييسةن ييييييس نس  ييييييرسعن

اةنوووثبييييييييياَ نيييييييييي نس ومظويييييييييا نوس ا ا ايييييييييا نس وسمايييييييييةنوس سييييييييياسةنس ميييييييييوس نوس  خ ييييييييياا نس سامايييييييييةنوس سااسييييييييي

وس ي وايييييية.مائ نرئييييييالنس وابييييييلنوايييييي نص ييييييرادن ييييييحا ن برمييييييوس نس اغييييييائاةنوو يييييياا نسيخبييييييارونأ ييييييسنيبييييييىن

أ نوابييييييلنس مييييييوس ناييييييسيمنواسييييييامسنبا ص ييييييرا ا نوس رييييييوسما نس ماايييييي ةن ااييييييةنس ا ييييييوسنوس وسيييييياي نس رسواييييييةن صماايييييي ن

وصحرايييييييقنسيوييييييي نوس سيييييييصررسرونااويييييييانأ ييييييياسنبوسيييييييصو نو يييييييار ةننس سيييييييصرسصاااةنس ويمايييييييةن و ااحيييييييةنس رهيييييييا 

ااييييي نإسيييييصثوارنس ص ييييياو نوس صمسييييياقنبيييييا ن“ح وويييييةنأقبيييييامن ورسسيييييصا ناييييي نس وييييي صورونوغيييييااا نسيييييااسصهنبيييييا رو ن

و سسييييييا نس سو ييييييةنوس ا ا اييييييا نس وسماييييييةنوس ثراااييييييةن وحاربييييييةنس رهييييييا نوس صيييييييرىنب يييييي نأ يييييي ا هونوم ييييييرنثرااييييييةن

 ”.رسمنسيساا نوس و صرسس نومب نس يائااةس صساودنوس ص ااهنس سبو نوإحص

 س وحااظةنسسئرةنوسحسةن..نساصواسن حسمنخ اا نقامو نسمصخابا نواا لنس وحااظا نغسس ن

أوغيييييييح ن اميييييييةنسيقيييييييا امنوس وحااظيييييييا نغايييييييرنس ومصظويييييييةناييييييي نإقبيييييييامنس ماابايييييييةونايييييييومنسيحيييييييسونن ييييييياقنمايييييييوز/

س وحااظييييييا نس و ييييييوو ةنبامصخابييييييا نواييييييا لنس وحااظييييييا ونوبامييييييةنب يييييي نس مريييييياينس خ ااييييييةنايييييي نس رييييييامو نوس صيييييي ن

نسسخييييييي نقبيييييييةنوابيييييييلنس موس . وقيييييييا نيغيييييييونس باميييييييةونس مائييييييي ن ييييييياروس نسييييييياصمنساصاييييييياعنيبا يييييييانايييييييومنغيييييييس 

 و ا يييييييةن ييييييياقنمايييييييوزونإ ننقيييييييامو نسمصخابيييييييا نوايييييييا لنس وحااظيييييييا ونا يييييييو نس وحااظيييييييا نغايييييييرنس يييييييسوبرسسم ون

وحااظيييييةنوييييي نماميييييو نإ يييييىنس ب يييييرةونأويييييانإقبيييييامن ورسسيييييصا ناييييي  نوغييييي هنخييييياصنن15س ومصظويييييةناييييي نإقبيييييامونأ ن

حسيييييييييي نس سسييييييييييصورنس  رسقيييييييييي ونحاييييييييييقنأ نواييييييييييا لنس وحااظييييييييييا نورصبيييييييييييةنبح ووييييييييييةنوبر وييييييييييا نإقبييييييييييامن

أميييييييهننحسييييييي نساصاييييييياعنس سااسييييييي ونص يييييييو ن ييييييي نوحااظيييييييةنسسئيييييييرةنسمصخابايييييييةننوأغييييييياىنس يييييييسوبرسسم و ورسسصا ن.

ونإغيييييااةن1.7ون1.9وسحيييييسةونباايصوييييياسنيبيييييىنقيييييامو نسيييييام ن ا يييييوونو حيييييسنهييييي  نس بحظيييييةنهميييييا نخييييي ىنويييييانبيييييا ن

إ يييييىنب ييييي نسيويييييورنسيخييييير ونوم يييييانس  يييييسنوس ايييييرزنا يييييو نسسخييييي نس وحييييييةنإ  صرومايييييا نوايييييسواا ونواييييي نحيييييا نييييييسمن

ىنو يييييا ن خيييييرنور يييييز ن ا يييييو نس  يييييسنوس ايييييرزناايييييهن.وصاب وننأويييييان يييييروينس ور يييييدنس ويابريييييةنصصايييييهنس وحييييييةنإ ييييي

سيييييمةونن28سيييييمةونوبييييي ن25وييييي نس  ويييييرنوغاييييير وناسيييييوىنص يييييو نهميييييا ن يييييرويا نثابصيييييةوناويييييم منوييييي نايا ييييي نبييييي 

سييييييمةونوهيييييي سنسييييييوىنا ييييييو نس مريييييياهنااييييييهنسسخيييييي نقبييييييةنوابييييييلنس موس ن.وااويييييياناص بييييييقنبا صح ييييييا نن30وبيييييي 

امو نصيييييمنص سابيييييهناييييي نس يييييسورةنس رسب يييييةن وييييي ناحوييييي ن ييييي اسةنس ب يييييا وراولنس سرسسييييي ونأ يييييارنس مائييييي نإ يييييىنأ ننس رييييي

أونويييييانا اس  ييييياونو حيييييسنس ايييييومن يييييمنا يييييبمانس ريييييامو ونو يييييس ن اميييييةنسيقيييييا امنساصواييييييا نغيييييسس ناييييي نس سيييييايةنس  ا يييييرةن

 ييييييباحا نويييييي نس بامييييييةنس راموماييييييةن  يييييير نساصايييييياعنيبييييييىنس  ييييييا ةنوس رييييييرس ةنسيو ييييييىن.وي نوويييييييسنسامصخابييييييا ن

 ونأ ننهيييييي سنس رييييييرسرنا صوييييييسنيبييييييىنس واوغيييييياةنوس ح ووييييييةونحاييييييقنأ نوابييييييلنس مييييييوس نيوبييييييهنأ ييييييسنس ييييييسوبرسسم

ص يييييييرا نس ريييييييامو ونأويييييييانصحسايييييييسنس ووييييييييسنا يييييييونوييييييي نسخص ييييييياصنس ح وويييييييةنوس واوغييييييياةونا نهميييييييا ناوسمييييييي ن

 ثاييييييييرةون)أوماييييييييةون واسييييييييصاةوناماييييييييةونصخ يييييييياصنوبييييييييا  ونوب يييييييي نساسييييييييصثما س (ن اييييييييرس نسامصخابييييييييا نايييييييي ن

نن.23/10وويسهانس وبسئ ن
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 س خسوا نس مااباةنص رسنبوصاب ةنيو نس يراقنس اساسنس   ناربينويارنب سسسنبسرا نس اوسااة

ن

 يييييري ن اميييييةنس خيييييسوا نس ماابايييييةونس ايييييومنساحيييييسونبوصاب يييييا ناووايييييةنوسقاريييييةن  سايييييسنس و يييييارا ننن/س ايييييرس نمايييييوز

 نس ص نصما هانس ا ا نس خسواةنب اةنس وا  انواقنس ووس اا نس ويبوبة

س ننرئييييييالن امييييييةنس خييييييسوا نس مااباييييييةنيبيييييي نس حواييييييسسو نصارييييييسنس  ويييييي نس اييييييار نباييييييا ننو  يييييير نس بامييييييةنايييييي 

بيييييا يراقنس يييييرسبينويييييابا نوييييييارنب يييييسسسنس يييييسو  نبسيييييرا نس اوسيييييااةنونوباميييييانس نس ا يييييسنس  مسسييييي نس صييييياب ن و صييييي ن

 نوسوامييييييةنب ييييييسسسنرئييييييالنس ييييييوزرس نا ويييييي نبا ص يييييياو نويييييي نس ا ييييييسنس  مسسيييييي نس  سيييييي ر نووزسرةنسايوييييييارنوساسيييييي ا

ويييييييييسسنويييييييي نس و سسييييييييا نس خسواييييييييةنساخيييييييير نا  ييييييييىنب ييييييييورةنوصوس ييييييييبةنيبييييييييىنسماييييييييازنهيييييييي سنس و ييييييييروسن

ساسيييييصرسصاا نس ييييي  نساسييييي منباييييي نساخصماقيييييا نس ورورايييييةنيييييي نوميييييايقنغييييير نواميييييو نب يييييسسسنواسييييي  نحر يييييةن

رن ابيييييونوصييييين18س ويييييرورنوييييي نا يييييةنوييييييارنب يييييسسسنس يييييسو  نو يييييوان بسيييييرا نس يييييسو  ن)نسيييييرا نس اوسيييييااةن(نبييييييو ن

س حوايييييييسسو نثو نس ا يييييييوسنس  بايييييييرةنس صييييييي نصبييييييي   انس و سسيييييييةنس خسوايييييييةناييييييي نس  وييييييي ننوصيييييييرن.ن20وب ييييييير ن

س نن اميييييييةنس خيييييييسوا ن يييييييري ننبيييييييوصارةنوص يييييييايسةنوييييييي نساييييييي نسم يييييييا نس  وييييييي نبا سيييييييريةنس ويبوبيييييييةنونو  يييييييسس

بوصاب يييييا ناووايييييةنوسقاريييييةن  سايييييسنس و يييييارا نس صييييي نصماييييي هانس ا يييييا نس خسوايييييةنب ايييييةنس وا  يييييانوايييييقنس ووس ييييياا ن

 نس ويبوبةن.

 صواهنيببا ن برغا ناخصنس  اظو ..ننأغرعنس    نبا و ا  س مائبةنزام نس ووسو ن

يا بييييييي نيغيييييييونوابيييييييلنس ميييييييوس ونزامييييييي نس ووسيييييييو ونس ايييييييومنساحيييييييسونس رغيييييييا ننو ا يييييييةنس و بوويييييييةنس خباراييييييية/

س  رسقيييييي نبييييييا صحر ن وحاسييييييبةنرئييييييالنس ح ووييييييةنس سييييييابرةنو ييييييياىنس  يييييياظو ونااوييييييانسص ويييييي نسيخاييييييرنبا ص اغيييييي ن

إ ننوييييييانصرييييييومنبييييييهنس ا ييييييا نسيوماييييييةنويييييي نوقا يييييي نس ووسييييييو نايييييي نحييييييساقنييييييي نأ ييييييحا ننس وحصييييييو نس  ابين.

و حرييييييةنوسييييييصورةنوبييييييأوسورنقييييييب نقغييييييائاةنيا يييييي نوسييييييصيا نس  ثاييييييرنويييييي نأ ييييييحا نس وحصييييييو نس  ييييييابينس يييييي ا ن

ونم ايييييييس نيييييييياثوسنبووسقييييييي نس صوس ييييييي نسااصوييييييياي ناسييييييياسس ن  ريييييييو نس  يييييييرسقاا ن ييييييي ارس نو بيييييييارس نراييييييي اا نومسيييييييا  

وأغيييييياا ونأ ننهيييييي  نس  يييييياسةنس سخابييييييةنظ يييييير نمصااييييييةنيييييييسمنس ص اغيييييي نويييييي نقبيييييي نس ح ووييييييةنس سييييييابرةنوب سةن.

برئاسييييييييةنو ييييييييياىنس  يييييييياظو نس و ييييييييوولنبييييييييا االنبييييييييو نس يييييييي  نانا ييييييييصمن ويييييييي نارييييييييومنبصييييييييسوارنس واصويييييييي ن

و ييييييا  ننوأوغييييييح نيغييييييونوابييييييلنس مييييييوس ونأ ننس ح ووييييييةنس سييييييابرةنسغرقيييييي نس  ييييييرسعنو يييييي بهنايييييي س  رسق ن.

س يييييىنومص ييييييىنن2020سقص ييييياساةنوسااسييييياةنوساصواياييييييةنوم يييييانسمص ييييييارنس وحصيييييو نس  يييييابينب ثييييييرةنخييييي  نأيييييييوسمن

ن.ويا بييييييي نس ووسيييييييو ونس رغيييييييا نس  رسقييييييي ونبييييييي نغرورةنس صحييييييير ن وحاسيييييييبةنرئيييييييالنس يييييييوزرس نس سيييييييابقن2022

مائبيييييةنو يييييياىنس  ييييياظو ؛نمصاايييييةنس  يييييوسرقنس صييييي نصسيييييب نب يييييان ب ييييي  نس  رسقييييي نخييييي  ناصيييييرةنح ويييييهن.و ام نس 

ييييييي نوحااظييييييةنس ب ييييييرةنزهييييييرةنس باييييييار ونقييييييسنيييييييز نصايييييياقمنظيييييياهرةنسمص ييييييارنس وحصييييييو نس  ييييييابينيبييييييىنوسييييييائ ن

س صوس ييييييي نسااصوييييييياي نإ يييييييىنس سااسيييييييا نس صييييييي نسمص اص يييييييانس ح وويييييييةنس سيييييييابرةونيييييييياسةنصبييييييي نس وحصوايييييييا نصوثييييييي ن

 ييييييييامنص ساييييييييسس نخياييييييييرس ن صواسيييييييي نس واصو .وصرييييييييوسنس ح ووييييييييةنس حا اييييييييةنحوبييييييييةنويييييييي نسايصريييييييياا نوإ ييييييييسسرنساح

س رغيييييييائاةنبحيييييييقنوييييييي ناسييييييي  نسسيييييييصخسسمنووسقييييييي نس صوس ييييييي نسااصوييييييياسنوسسيييييييصخسوهنب يييييييورةنومااايييييييةن  ييييييياسس ن

نس واصو نب روبةننس وحصو نس  ابين.

ن
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   ىني نصوساقن ب وسةنس ىنس سسئرةنسامصخاباةنس وسحسةانرسئسنس وا   نس راموماةنس مااباةيغون

واييييييوسنصوساييييييقنمايييييياب ن اييييييرس نن  ييييييىنس بامييييييةنس راموماييييييةنس مااباييييييةونسيحييييييسونييييييي ننو ا ييييييةنس و بووييييييةنس خبارايييييية/

ونااويييييييانأ يييييييار نإ يييييييىنأ نوايييييييا لنس وحااظيييييييا نن2018سمصخابيييييييا نوايييييييا لنس وحااظيييييييا نواريييييييان ريييييييامو نس مااييييييي ن

أ نننسمصخابيييييييا نوايييييييا لنوقيييييييا نيغيييييييونس باميييييييةنرسئيييييييسنس ويييييييا   ناييييييي نص يييييييرادننا صويييييييسنس يييييييسسئرةنس وسحيييييييسةن.

س ييييييسسئرةنس وسحييييييسةنو ييييييالنيبييييييىنن2018 سييييييمةنن12س وحااظييييييا نسيييييياصمنإارس هييييييانواييييييقنس رييييييامو نس ماايييييي نرقييييييمن

وأوغييييييدنأ ننس ييييييسوسئرنس وص ييييييسسةنوسامصخييييييا نس اييييييرس نهييييييونارييييييينن يييييي  نسوسئييييييرنوص ييييييسسةنوسامصخييييييا نس اييييييرس ن.

 رييييييامو نسمصخابييييييا نوابييييييلنس مييييييوس نونو ييييييارسنإ ييييييىنأ ننهمييييييا نرغبييييييةنسااسيييييياةنبييييييأ نا ييييييو نقييييييامو نسمصخابييييييا ن

 وايييييييييييييييييييييييييييييييييا لنس وحااظيييييييييييييييييييييييييييييييييا نوايييييييييييييييييييييييييييييييييقنمظيييييييييييييييييييييييييييييييييامنسيييييييييييييييييييييييييييييييييام ن ا يييييييييييييييييييييييييييييييييون.

نس رييييييامو نسييييييابر نس وحااظييييييةنسسئييييييرةنوسحييييييسةونوانصواييييييسنصازئييييييةن بييييييسوسئرنأونسايصويييييياسنيبييييييىن  اييييييةنوأغيييييياىنأ ن

س يييييسوسئرنس وص يييييسسةنونااصيييييانإ يييييىنأ ننهميييييا نصوايييييهن يييييس نس ريييييو نس سااسييييياةنمحيييييونراييييي نمسيييييبةنس ايييييةنسيييييام ن ا يييييون

وقيييييي نسيبميييييي ن امييييييةنساقييييييا امنوس وحااظييييييا نس مااباييييييةنايييييي نن(نن.ن1.9(نس ييييييىن)نن1.7باحصسييييييا نسا ييييييوس نويييييي ن)ن

سييييييابقوي نا يييييي نس  صيييييي نس سااسيييييياةنب اايييييياسن ييييييا ةنصوساراييييييةنو امييييييةن رييييييامو نسمصخابييييييا نواييييييا لنس وحااظييييييا ن

نسوس ننسام ن ا ونس و س ننسونس سوسئرنس وص سسة.

ن

نسسبا نصاخرنو و نس ووسزمةن ببر وا س مائ نو ا نس  اظو نا  ىن

سونأسيييييبا نصيييييأخرنو يييييو نس ووسزميييييةنيغيييييونس باميييييةنس وا ايييييةنس ماابايييييةنو يييييا نس  ييييياظو ونسيحييييي  يييييىنس   يييييسنمايييييوز/ن

 س ىنوابلنس موس .ن2023ساصحاساةن  امن

ص ااييييييرنسيييييي رن ييييييرىنس ييييييسوارنسس نس ييييييىنسييييييياسةنسحصسييييييا ن“أ ن”نس   ييييييسنماييييييوز”وقيييييا نس  يييييياظو نايييييي نحييييييساقن يييييي 

 “.س ووسزمةنو ناساسن

 قرسرهيييييييانبا سيييييييريةنس وو ميييييييةنونن2023س بر ويييييييا نبامصظيييييييارنو يييييييو نو يييييييروسنقيييييييامو نووسزميييييييةن“وسغييييييياىنأ ن

إقيييييييرسرنس ووسزميييييييةن ييييييي ناسيييييييص رعنوقصيييييييانييييييييوا نخ و يييييييانوييييييي نسسيييييييص سسسنس بر ويييييييا نس  اوييييييي ن“إ يييييييىنأ ننااصيييييييا

 “.اسصربا  ان

س ص ااييييييرس نسيخاييييييرةنوخايييييي نسسيييييي ارنس ييييييسوارنيييييييي نإرسييييييا نس ووسزمييييييةنويييييي نس ح ووييييييةنإ ييييييىن“وس ييييييارنإ ييييييىنأ ن

ن“.س بر وا ن

ن

ن

ن

ن
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ن

ن

 :ناناو  نصااوزنقرسرس نس وح وةنساصحاساةس مائ ندمحمنس ببسسو 

س مائيييييي نييييييي ن صبييييييةنس  يييييياسقو نس مااباييييييةندمحمنس ببييييييسسو ونأ نس وح وييييييةنساصحاساييييييةنهيييييي نس ح ييييييمنس ييييييسننس   ييييييسنماييييييوز/

 س اا  نواناو  نصااوزنقرسرسص ا.

س اوايييييي نقبيييييي نبرييييييرسرس ن“ونإ ن”س   ييييييسنماييييييوز“وقييييييا نس ببييييييسسو ونس اييييييومنساحييييييسنايييييي نص ييييييرادنسيب يييييي نيباييييييهن

 ”.س اا  نواناو  نصااوزنقرسرسص اس وح وةنساصحاساةنوم نصأساس اونوه نس ح من

ايييييي نس ووسزمييييييةنا ييييييب نن11وسييييييأ ةنسسييييييصحراقا ن رسسييييييصا نقاببييييييةن بمريييييياهنوس صايييييياو ونوس ويييييياسةن“وسغيييييياىنأ ن

 ”.س وسصحرا نس وا اةنبا نس ور زنوس قبام

س وح وييييييييةنساصحاساييييييييةنسسييييييييصمس ن بييييييييمصنس سسييييييييصور نبررسرسص ييييييييانس وص برييييييييةنب رسسييييييييصا ون“وبييييييييا نس ببييييييييسسو نأ ن

 ”.ةنس سو ةنويا  نبوغ نسصااعنوبزمن ب سسسنوأربا وسئص ىنإسسر

ونو يييييارسن”س ييييييارنسحصيييييرمنقيييييرسرس نس وح ويييييةنساصحاسايييييةناييييي ن ييييي نس ظيييييروىنو يييييمناي ييييي نب يييييا“وس يييييسنس ببيييييسسو نس ن

 ”.وغ نأووس نماينس قبامنا نبم نخارا ن النح نوميراا“س ىنس ن
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ن

ن م ا نس وسائ نس  ا رةرئالنس او وراةناسيون بص اورنبا نب سسسنوأربا ن

سييييييييانرئيييييييالنس او ورايييييييةونيبيييييييسنس بيايييييييىناويييييييا نر ييييييياسونس ايييييييومنسيحيييييييسونإ يييييييىنس ص ييييييياورننس سيييييييووراةنمايييييييوز/

وس صمسييييييياقنبيييييييا نس ح وويييييييةنساصحاسايييييييةنوح وويييييييةنإقبيييييييامن رسسيييييييصا ن بو يييييييو نإ يييييييىنصااهويييييييا نحرارايييييييةنصاغييييييي ن

  حبو نا راةن بوسائ نس  ا رةنبا نس اامبا .

ونب ييييييسسسنونأ نر يييييياسننسسييييييصرب نس اييييييومنايييييي نق ييييييرس سييييييووراةنماييييييوزنونورسن يييييي و  ييييييرنباييييييا ن رئاسييييييةنس او ورايييييية

برئاسييييييةنوزاييييييرنس سسخباييييييةنرابييييييرنأحوييييييسنوس واييييييسنس ورساييييييقن ييييييه؛ن بحييييييقنس صيييييييورس نس سااسيييييياةن رسسصامنواييييييسنإقبييييييام

 ناييييييي نس يييييييب سونوغيييييييرورةنصوحايييييييسنس ا يييييييوسنبيييييييا نس ريييييييو نس  رسقايييييييةنوسيومايييييييةنوساقص ييييييياساةنووبيييييييىنس ميييييييازحا

 "س  رسعن ووسا ةنس صحساا نس ص ناوسا  ا

وح وويييييييييييةنوأّ يييييييييييسنر ييييييييييياسوننأهوايييييييييييةنسسيييييييييييصورسرنس ص ييييييييييياورنوس صمسييييييييييياقنبيييييييييييا نس ح وويييييييييييةنساصحاسايييييييييييةن.

 بو ييييييو نإ ييييييىنصااهوييييييا نحراراييييييةنصاغيييييي ن حبييييييو نا راييييييةن بوسييييييائ نس  ا رييييييةنسسييييييصماسسنإ ييييييىن  رسسييييييصا نإقبييييييام

 نامصظييييييرو نسسييييييصحراقا نو وييييييةنس سسييييييصورنوس رييييييامو نوس و ييييييبحةنس ويماييييييةن بييييييب سونو ييييييسسسنيبييييييىنأ نس  ييييييرسقاا

نوم انإقرسرنس ووسزمةنوقامو نس ماينوس  ازن وان  وانو نصوالنوبا رنبحااةنس ووسيما نوو ا ص من.

وأ ييييييارنإ ييييييىنأ ننس ح ووييييييةنساصحاساييييييةنوح ووييييييةنس قبييييييامن ييييييسا وانس رسسةنوس رغبييييييةنيبييييييىنحيييييي نس رغييييييااانيبييييييرن

يبيييييىنس صو ييييي ن  رسسيييييصا نرصنح وويييييةنإقبيييييامس صاييييياهمنوس حيييييوسرنبيييييا نس يراا ن.بيييييسور ونأ يييييسنرابيييييرنأحويييييسننحييييي

إ يييييىنصااهويييييا نوحبيييييو نا رايييييةن بوسيييييائ نس  ا ريييييةنوييييي نس ح وويييييةنساصحاسايييييةونو يييييارسنإ يييييىنس   قيييييا نس اايييييسةنبيييييا ن

رئيييييييالنس او ورايييييييةناييييييي نصرراييييييي نوا يييييييا نس مظيييييييرونوسور ناييييييي نحييييييي ننس ايييييييامبا نونوثوميييييييا ننووقيييييييىنوا يييييييوس

نس   اا نبا نسييرسىنس سااساةنوبواناس منا نصرساخنسيو نوساسصررسرنبا ب سن.

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

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/47586/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/48160/%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/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/48160/%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/48160/%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/ar/
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ن

  رسعنرئالنس وزرس :نو روسنس ص راحةنس   صروماةنوس ربينس  ب  نورصبينا نسقص اسنس

 بأ وبه

أ ييييييسنرئييييييالنوابييييييلنس ييييييوزرس ندمحمن ييييييااسنس سييييييوسسم ونس اييييييومنسيحييييييسونأ نو ييييييروسننو ا ييييييةنسامبييييييا نس  رسقايييييية/

 س ص راحةنس   صروماةنوس ربينس  ب  نورصبينباقص اسنس  رسعنبأ وبه.

و  ييييييرنس و صييييييي نس ي وييييييي ن يييييييرئالنوابيييييييلنس يييييييوزرس نايييييي نبايييييييا نصبرصيييييييهنو ا يييييييةنسيمبيييييييا نس  رسقايييييييةن)وسس(:نأ ن

نس سيييييييوسسم نصيييييييرألنس ايييييييومنساصواييييييييا نخإل يييييييصن وصاب يييييييةنو يييييييروسنس ص يييييييراحةنس   صرومايييييييةنوس يييييييربينس  يييييييب  ون

حغيييييير نس اراييييييقنس و بّييييييىنبا صماايييييي ونو يييييي سنسااصويييييياسنوماق ييييييةنوصيببييييييا نإصوييييييامنس و ييييييروسونووّاييييييهنسييييييااسصهن

 س ا يييييييا نس و مايييييييةنبصييييييي  ا نس  ربيييييييا نوصريييييييسامن ييييييي نس صسييييييي ا  ن مااحيييييييهنوييييييي نسييييييييمنويييييييا  نأون واسيييييييص ن.

 ييييييىنس سييييييوسسم نأهواييييييةنس و ييييييروسونبحسيييييي نس باييييييا ونبأمييييييهننوييييييرصبينباقص يييييياسنس  ييييييرسعنبأ وبييييييهنونو ييييييسسس نوو

يبيييييىننغيييييرورةنأقبويييييةنس ويييييوسيما نورايييييا نسييويييييا نيبيييييىنسصّبييييياسنس ايييييرس س نس  يييييحاحةونس صييييي نصومييييي نس ر يييييوةن

 وايييييةنوسابصيييييزسزنوهيييييسرنس ويييييا نس  يييييامونو يييييسسس نيبيييييىنغيييييرورةنأ نصرسايييييقنيوبايييييةنسيصوييييياسنهييييي سنس مظيييييامنحوبيييييةنإي

  بصوياييييييييييييييييييييةنيبييييييييييييييييييييىنسسييييييييييييييييييييصخسسوهنوس اوسئييييييييييييييييييييسنس صيييييييييييييييييييي نسييييييييييييييييييييصصحرقنومييييييييييييييييييييهناحرييييييييييييييييييييا ن.

وميييييو نس و صييييي نس ي وييييي ن يييييرئالنوابيييييلنس يييييوزرس نبيييييأ ننإسسرةنس مظيييييامنسيييييصصمنيبيييييرن يييييوسسرنوحبايييييةونوسييييياوارن

صييييييأوا نيويييييي نس وماايييييي نس حسوساييييييةنوإ ييييييسسرنس ص ييييييراحا نس   صروماييييييةونواوّحييييييسنس اييييييرس س نس  ور اييييييةونوا ييييييّو ن

 نارسييييييخنمظاوييييييا نإ  صروماييييييا ناصايييييياوزنسيخيييييييا نس ب ييييييراةنواوميييييي نس ص ييييييي نوس صزواييييييرونيبييييييىنهيييييي سنس و ييييييروسنأ

واحييييييسنويييييي نغسييييييا نسيوييييييوس نوس ص يييييير نس  ور يييييي نوس غييييييراب .نوقييييييسنايييييير نبا ا يييييي نصارابييييييهنايييييي نث ثييييييةنوماايييييي ن

 حسوساييييييييييييييييةونوسيييييييييييييييييصإل ومنس صاربيييييييييييييييييةنيبيييييييييييييييييىناوايييييييييييييييي نس ومااييييييييييييييييي نخييييييييييييييييي  نث ثيييييييييييييييييةنأ ييييييييييييييييي رن.

س وسييييييارنس   صروميييييي نبييييييسا نويييييي نس ص يييييياو  نس ورقاييييييةوننوأغيييييياىونأمييييييهننسييييييا و نيبييييييىنصحوايييييي نس اييييييرس س نإ ييييييى

وس ييييييييربينبييييييييا نس ا ييييييييا نس ح وواييييييييةنس سييييييييامسةن  ويييييييي نس  وييييييييار ونوثيييييييي نوزسرس نس صاييييييييارةنوس  ييييييييّحةنوس مريييييييي ن

نوس زرسيةنوس صخياينوس بم نس ور ز نوس غرسئ ونواوّ م انو نصباس نس بااما نبس و ةنوأوا ن.

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

https://www.ina.iq/178109--.html
https://www.ina.iq/178109--.html
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 ووث نرئالنس وزرس نا ب ني نس ارس س نس ح وواةنس وصخ ةنصاا نأرب ةنوباا 

  ييييييىنووثيييييي نرئييييييالنس ييييييوزرس ونوسص ييييييارنحرييييييوعنس مسييييييا نزاييييييسس نخبييييييىنيباييييييسونو ا ييييييةنسامبييييييا نس  رسقايييييية/ن

 وباا .س اومنسيحسوني نس ارس س نس ح وواةنس وصخ ةنبحقنأرب ةن

وقييييا نيباييييسنايييي ن بوييييةن ييييهنايييي نس اييييومنس ييييسو  ن وميييي نس صيييييرىنس  ماييييىنس ويييي س نإ ييييىنس رهييييا نوحغيييير نورسسيييي ن

و ا يييييييةنسيمبيييييييا نس  رسقايييييييةن)وسس(نإ ننا يييييييوسنسييييييييمنساسيييييييصررسرنوصبمييييييي نويييييييم  نس ص يييييييااهنوس سيييييييبمنس واصو ييييييي ون

 سييييييوسسم ناصومييييييىن  يييييي سناييييييرصبينسرصبايييييييا نوبا ييييييرس نبسااسييييييا نس سو ييييييةنونوبامييييييانأ ننرئييييييالنس ييييييوزرس ندمحمن ييييييااسنس

 س ويييييييي صورنس ييييييييسو  نس مايييييييياانوصحراييييييييقنسيهييييييييسسىنس وراييييييييوةنايييييييي نظيييييييي نس ظييييييييروىنس صيييييييي نا ا يييييييي انس  ييييييييا من.

وأغييييييياىونأ ننس  يييييييرسعن يييييييا نسيييييييباقانيبيييييييىنوسيييييييصو نس وميريييييييةنوس  يييييييا مناييييييي نصبمييييييي نساسيييييييصرسصاااةنس ويمايييييييةن

و ااحيييييةنس رهيييييا ونن اص اوييييي نوييييي نقيييييرسرناو ايييييةنسيويييييمنس وصحيييييسةنس و مييييي نبرسيييييمنسسيييييصرسصاااةنسيويييييمنس وصحيييييسةناييييي 

حايييييييقنصيييييييرامنهييييييي  نساسيييييييصرسصاااةنإ يييييييىنو يييييييارا نو ويييييييةنيبيييييييىنوسيييييييصو ناواييييييي نقياييييييييا نس سو يييييييةن رمايصيييييييهن

بييييييأ نس وم ااييييييةنس وص اوبييييييةنس صيييييي نسيصوييييييسص انس ح ووييييييا نص غييييييس نايييييي نس بييييييرسو نس صويواييييييةنوس صثراااييييييةننس رسسييييييخةن

اصنبيييييييا اومنس  يييييييا و نوساسيييييييصثواراةنبصااهويييييييا نوييييييي نسو نس  يييييييا منوس وميريييييييةنو خرهيييييييانو يييييييروسنس  يييييييرسعنس خييييييي

  و ااحييييييييييييييةنس صيييييييييييييييرىونوس يييييييييييييي  نا ييييييييييييييسنس سييييييييييييييبا نسيوثيييييييييييييي ن ييييييييييييييسر نس خيييييييييييييييرنييييييييييييييي نس  ييييييييييييييا من.

و  يييييرنأ ننس  يييييرسعن يييييا نا صبيييييرنوييييي نغيييييو نس سييييياحا نس  ا وايييييةن مويييييونوسمص يييييارنس صييييييرىنس  مايييييىنس وييييي س نإ يييييىن

س رهيييييا ناييييي نظييييي نبيييييروزناواييييييا نسرهابايييييةنوصيرايييييةنوثييييي ني يييييابا نسسييييييهنوس راييييييسةنس رهييييياباا نونو يييييارسن

ىنسميييييييهننويييييي نهمييييييياناييييييا  نس اصيييييييو نس صأراخاييييييةن بورا ايييييييةنس ر يييييياسةنس وبار يييييييةنوصغييييييحاا نأبميييييييا نقوسصميييييييانس يييييي

س وسييييييبحةنب ااييييييةنا ييييييائب انوس صيييييي نوحييييييس نسبمييييييا نس  ييييييرسعنوأ هبيييييي نس  ييييييا منورسييييييو ن ييييييورةنو ييييييرقةنسييييييوىن

صصحيييييسقنيم يييييانسياايييييا ناييييي نس ص يييييس نغيييييسنس رها ن.وسييييييانووثييييي نرئيييييالنس يييييوزرس وننرايييييا نس يييييسا نوخيبيييييا ن

وس رويييييييوزنس   يييييييائراةنووسيييييييائ نس يييييييي منوومظويييييييا نس واصوييييييي نس ويييييييسم نوس ومظويييييييا نس سو ايييييييةنإ يييييييىنس وسيييييييااسن

صبمييييي نخييييييا نومييييي نس صييييييرىنوس رهيييييا نوييييييسمنس سيييييواان  يييييمنونوريييييسوانس  ييييي رنن  ييييي نوييييي نوقيييييىنوييييي نس  يييييرسعن

و  يييييرننوييييي نس واصوييييي نس يييييسو  نأونس ومظويييييا نس سو ايييييةناييييي نس ص يييييس ن  ييييي  نس ومظويييييا نس سخابيييييةنيبيييييىنواصو ميييييان.

لنس يييييوزرس ندمحمن يييييااسنس سيييييوسسم نسو يييييىناييييي نس برمييييياو نس يييييوزسر نسهصواويييييانبا  يييييا ناييييي نص زايييييزنحواايييييةنأ ننرئيييييا

حرييييييوعنس مسييييييا نبييييييا  رسعنوصراوييييييةن  يييييي نويييييي نخيييييي  نإ ييييييسسرناوبييييييةنويييييي نس رييييييرسرس نس و  وييييييةنايييييي نوابييييييلن

س ييييييوزرس ن صرسيييييياخنس ووسيمييييييةنس  ييييييا حةنوس رغييييييا نيبييييييىنس ا ييييييرنس وصيييييييرىنس ويييييي س نإ ييييييىنس رهييييييا نونووغييييييحان

هييييييي  نس ريييييييرسرس نس صييييييي نو يييييييا نصاراخايييييييةنإ يييييييسسرنوابيييييييلنس يييييييوزرس نقيييييييرسر نس صييييييياراخ نبصوباييييييي نس ننوييييييي ن

سيرسغيييييي ن  ازاييييييساا نوساا ييييييازنس يييييييىنصأسييييييالن ييييييمسوعنسيييييي  نماميييييييو نوسييييييماارن ص زاييييييزنس ص ييييييااهنوس سيييييييبمن

وهيييييي نإحييييييس نس وسييييييائ نس و وييييييةن وحاربيييييييةنسيا ييييييارنس  سسوييييييةن س نس صيييييييرىنس  ماىن.وصيييييياب نيبايييييييسننس واصو يييييي ن

رس نوّايييييهنبايييييصدنمااييييي ةناييييي نو صييييي نحريييييوعنس مسيييييا ناسيييييصربا نس  ييييي او نس صييييي نصخيييييصنحريييييوعنأ ننرئيييييالنس يييييوز

وصيييييمنص ييييي ا نارايييييقنيوييييي ناييييي نو صبميييييان ص يييييماا اننسامسيييييا ونحايييييقنورسصميييييانساىنس  ييييي او نباسييييييا س نس ص ييييي ا ن

وارزهيييييييانووييييييي نثيييييييمنايييييييصمنوااصحيييييييةناواييييييي نس ا يييييييا ن س نس   قيييييييةنيبيييييييىنوسيييييييصو نوابيييييييلنس رغيييييييا نسييبيييييييىن

 نوا ييييييييازنساسيييييييييا نس  ييييييييامناصخييييييييا نس اييييييييرس س نس راموماييييييييةنويييييييي نس وصاب ييييييييةنس وسييييييييصورةنوس ييييييييوزسرس نوس  ائييييييييا

 ييييي و نوييييي نا يييييازنساسييييييا نس  يييييامنن1000 ايييييرس س نهييييي  نس ا يييييا نونووغيييييحانأميييييهننصيييييمنإحا يييييةنس ثيييييرنوييييي ن

إ يييييىنوح ويييييةنحريييييوعنس مسيييييا نسيويييييرنس ييييي  نا  يييييلن يييييااااةنس ح وويييييةنب ييييي سنس  يييييسسنوهييييي نس ويييييرةنسيو يييييىنس صييييي ن

صاراخيييييهن.وحو نوبيييييىنس ميييييازحا ن  يييييرنيبايييييسنس ننرئيييييالنس يييييوزرس نس يييييسرنصواا يييييا ننصح ييييي ناييييي نس  يييييرسعناييييي 

وإييييييياسص منإ ييييييىنومييييييايقنسيييييي م منوصييييييواارنس غييييييواما نس راموماييييييةن اوايييييي ننبام ييييييا نوباييييييا نوخاوييييييا نس مييييييازحا ن

س وص وييييييييا نوس ص ييييييييساسنيبييييييييىنوحاسييييييييبةنس وخييييييييا اا نوارييييييييان برييييييييوسما نس ماايييييييي ةن.و  رنأ ننس ا ييييييييوسنس ح وواييييييييةن

ااحيييييةنس اسييييياسنوسسيييييصرسسسنسيويييييوس نس وم وبيييييةنس صييييي نانصرييييي نخييييييورةنيييييي نسارهيييييا ونحايييييقنر يييييز نساغيييييانيبيييييىنو 

https://www.ina.iq/178099--.html
https://www.ina.iq/178099--.html
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سصخييييي نس وابيييييلنإايييييرس س ن ييييياروةن بحيييييسنوم يييييانوهيييييونويييييانسيبييييي نيميييييهنرئيييييالنس يييييوزرس ناييييي نس ثيييييرنوييييي نوماسيييييبةن

ووم يييييانس ريييييب نيبيييييىنس ويبيييييوبا ن برغيييييا نوسيييييياسةناواييييي نأويييييوس نس صييييي نأخييييي  نب ايييييرنحيييييقنوسصخيييييا نس ايييييرس س ن

ن.وبييييييييا نأمييييييييهننايييييييي نإيييييييييارنو ا اييييييييةنوباييييييييا نساقص يييييييياساةونيييييييييزز نس ح ووييييييييةنس بييييييييرسو نس راموماييييييييةنبحر م

ساقص يييييياساةنوايييييي نورييييييسوص انصييييييواارنس اييييييرصن ص يييييي ا نحوبييييييةنس  يييييي اسس نوس خييييييرااا نخيييييي  نسي يييييي رنس واغيييييياةن

ووييييييياناسييييييي منبغيييييييوا نحريييييييوعنهييييييي  نس  يييييييرسئدنس و ويييييييةنوا يييييييززنروانس ووسيميييييييةن يييييييسا منواومييييييي نأ نوحاو يييييييةن

اةن بصييييييروا نإ ييييييىنس ا ييييييرنس وصيييييييرىنس ويييييي س ن  رهييييييا نونووغييييييحانس نن  يييييي ناناسييييييص   نس ظييييييروىنساقص يييييياس

ارص يييييرنيبيييييىنا يييييوسنو سسيييييا نس سو يييييةناحسييييي نبييييي نهييييي نوسييييي و اةنس اواييييي نا نصحرايييييقنهييييي سنس  يييييسىنس سييييياو ن

ناصيب نص او ناوا نو سسا نس واصو نس وسم ن.

ن

نحر ةنسااساة:نس    نارا نيوسةنواا لنس وحااظا نبمالنس مظامنس سابق

س يييييسنس وصحيييييسقنس رسيييييو ن حر يييييةنمييييياز نسخييييي نحرييييي نس ساوررسيايييييةونخا يييييسنو ايييييسونس ايييييومنساحيييييسونراةنمايييييوز/نس سيييييوو

س نس  يييييي  ناييييييرا نيييييييوسةنواييييييا لنس وحااظييييييا نبييييييمالنس مظييييييامنس سييييييابقونااوييييييانس ييييييارنس ييييييىنسم يييييياناييييييز نويييييي ن

 س وحا  ةنس حزباةن.

ونإ ننس يييييرا نوييييي نقبييييي نسبميييييا نس سيييييووراةنوقيييييا نو ايييييسناييييي نحساثيييييهن برمييييياو ن)ي يييييرا (نس ييييي  نصبثيييييهناغيييييائاة

س  يييييي  ن واييييييا لنس وحااظييييييا ناييييييا ن  وم يييييياناييييييز نويييييي نس وحا  ييييييةنس حزباييييييةنونو ييييييارسنس ييييييىنسمييييييهننمحيييييي ن

  ا رةنس سابرةن.مرا نب   نقي  نيوسةنه  نس واا لنبمالنس

وسغيييييياى:ننمحيييييي نم بييييييمنبييييييا نارييييييرةنواييييييا لنس وحااظييييييا نوثبصييييييةنبا سسييييييصورنوايييييي نحييييييا نص اارهييييييانمحصييييييا نس ييييييىن

(نن1.9 سييييييام ن ا ييييييوص ييييييسا نقييييييوسما نس سسييييييصورننونووغييييييحانسمييييييهننس سن ييييييا نس رييييييامو نس اساييييييسن سهيييييي نبخيييييييةن)

 سيييييييييييييييييييا و نهميييييييييييييييييييا نص وييييييييييييييييييياهن بايييييييييييييييييييرن بائيييييييييييييييييييا نس  ييييييييييييييييييي ارةنوساحيييييييييييييييييييزس نس ما يييييييييييييييييييئةن.

و ايييييي نس ييييييىنس ننس يييييي ها نب يييييي سنساصاييييييا نسييييييا بىنس ح ووييييييةنس حا اييييييةنسييييييخينسبما هييييييانوسييييييم و نسو نس ييييييوسقاا ن

 با غيييييييييييييييسنوم يييييييييييييييانونوباميييييييييييييييانس ننس يبريييييييييييييييةنس سااسييييييييييييييياةنبخ يييييييييييييييووةنصاويييييييييييييييةنوييييييييييييييي نس  ييييييييييييييي  ن.

 

س  يييييبا نس  رسقييييي نا ييييي ناايييييسسنخييييييوس نس ح وويييييةنوهيييييمنا وبيييييو نيبيييييىنصمسييييياقنخييييييوسص منوييييي نخييييي  ننوصييييياب :نن

ساسييييييب نوراي ييييييةنن1.9 رييييييامو نسييييييام ن ا ييييييونبنسمظويييييياو منس ييييييىنسحييييييزس نوسييييييصربةنونااصييييييانس ييييييىنس نننس وغيييييي 

 ن يييييييييييييييييييييييييييييييييياوبةن  يييييييييييييييييييييييييييييييييي  نسامصخابييييييييييييييييييييييييييييييييييا نويييييييييييييييييييييييييييييييييي نقبيييييييييييييييييييييييييييييييييي نس  يييييييييييييييييييييييييييييييييي  ن.

و ييييييسسنيبييييييىننغييييييرورةنس راييييييوسنس ييييييىنس بياقييييييةنس بااووصراييييييةنوسابص يييييياسنييييييي نسسييييييصخسسمنسا  صروماييييييةنوساغييييييان

نونو  يييييسسنسميييييهننانحييييي نسانبحييييي نوابيييييلنس ميييييوس ن1.4 قيييييامو نسيييييام ن ا يييييونص اايييييرن ييييي  نس واوغييييياةنوس نا يييييو 

س حيييييا  ن يييييو نس  صبيييييةنسا بيييييرنسمسيييييحب نوس مظيييييامنس سااسييييي ناريييييسن يييييرياصهنوس خاسيييييرنباامصخابيييييا نسا نهيييييونوييييي ن

ن."س  رسعناح م

ن

ن

ن

https://www.alsumaria.tv/Entity/133473/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%A9/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/764730970/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%20%D9%84%D9%8A%D8%BA%D9%88/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/980960181/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%20%D9%84%D9%8A%D8%BA%D9%88/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/980960181/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%20%D9%84%D9%8A%D8%BA%D9%88/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47585/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/ar/
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ن

 س  رسعنارو نإمهنصو  نو نسسصرسسسنأووس نن بارةننص وسن زو نمظامن سسمنحسا 

 ييييييّرانرئييييييالنهائييييييةنس مزسهييييييةنس راغيييييي نحاييييييسرنحمييييييو وناييييييومنسيحييييييسونأ نس  ائييييييةنصو ميييييي نخيييييي  ن يييييياقنماييييييوز/ن

 س اصرةنس ربابةنس واغاةنو نسسصرسسسنأووس نن بارةننص وسن زو نمظامن سسمنحسا .

ايييييا ن  ييييي نخييييي  ن ريييييا ناو يييييهنوييييي نرئيييييالناو ورايييييةنس  يييييرسعنيبيييييسنس بيايييييىناويييييا نر ييييياسوناييييي نق يييييرنب يييييسسسون

 واران باا نرئاس .

اق نوأ ييييييسنرئييييييالنس او وراييييييةنأهواييييييةنص زاييييييزنس ص يييييياو نس و ييييييصر نوصبيييييياس نس خبييييييرس نبييييييا نهائييييييةنس مزسهييييييةنوبيييييي

و سسييييييا نس سو ييييييةن س نس   قييييييةنصحرارييييييا ن بمزسهييييييةنوس  ييييييااااةنايييييي نيوب ييييييا.ن وييييييانأ ييييييسنسيييييييمناخاوصييييييهن ا ييييييوسن

س  ائيييييةناييييي نس صيبايييييقنس سيييييبامن بوبييييياسونس صييييي نأقرهيييييانس سسيييييصورنوس ريييييوسما نس وخص يييييةن غيييييوا نحايييييظنس ويييييا نس  يييييامن

 وغبقنوماا نس اساس.

يوب يييييانوس سييييب نس  اابيييييةنبراييييي نوسيييييصو ننويييي ناامبيييييهونأ يييييارنس راغيييي نحايييييسرنحميييييو نإ يييييىنس  يييي وبا نس صييييي نص ايييييق

 أسسئ انوبواناخسمنصرساخنس رامو نا نس ب سنوصأوا نو ا دنس    .

وقيييييا نأاغييييياونإ :ن)س مزسهييييية(نسسيييييصياي نخييييي  نهييييي  نس اصيييييرةنوييييي نسسيييييصرسسسنأويييييوس ن بايييييرةنص يييييوسن يييييزو نس مظيييييامن

سنيبيييييىنسسيييييص اسةنس سيييييابقنإغيييييااةنإ يييييىنو ا ايييييةنس  ثايييييرنوييييي نوبايييييا نس اسييييياسناييييي نس سيييييموس نسيخايييييرةنبويييييانسييييياي

نأووس نوم وبةنوإحا ةنويبوبا نإ ىنس رغا .

 

نسايارنس صمسار نا رسنساصوايا نا نومز نس وا   نبحغورنس سوسسم 

يريييييسنساييييييارنس صمسيييييار ونساحيييييسونساصواييييييهنساسيييييبوي ناييييي نوميييييز نرئيييييالنسئيييييص ىنن/س خبارايييييةو ا يييييةنس و بوويييييةن

 سو ةنس رامو نمور نس وا   .

/س و بووييييييية/ونس ننسااصوييييييياسنحغييييييير نرئيييييييالنس يييييييوزرس ندمحمن يييييييااسنس سيييييييوسسم نوسيغيييييييا نو  يييييييرنو يييييييسرن ييييييي ن

 سايارنس صمسار نا نومز نس وا   ن.

وسغيييييياىنس ننسااصويييييياسنميييييياقهنوخصبييييييىنسوغيييييياسنس ييييييب سنسيييييياوانس سااسيييييياةنوم ييييييانوغييييييوم انوييييييااص بقنبا برميييييياو ن

نس ح وو ن.

ن

ن

ن

ن

ن
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 س حرباةنس روساةس خزيب :نأورا انصوم نح و نس  رسعنيبىنس يائرس ن

سص يييييمنس خبايييييرنسيومييييي نهايييييثمنس خزيبييييي ونساحيييييسونأورا يييييانبوحييييياو نومييييي نس  يييييرسعنوييييي نو ا يييييةنس و بوويييييةنس خباراييييية/ن

س ح ييييييو نيبيييييييىنس ييييييييائرس نس حربايييييييةنس روسييييييياةونااويييييييانس يييييييسنس نوس يييييييمي نصومييييييي نس  يييييييرسعنوييييييي نس يييييييسخو ناييييييي ن

  ارا نسقص اساةنو نروساانسونس  ا ن  ر نس سايرةنيباه.

اييييييي نحيييييييساقن و ا يييييييةن/نس و بوويييييييةن/ونإ ننأورا يييييييانصغييييييي ينبومييييييي نح يييييييو نس  يييييييرسعنيبيييييييىنوقيييييييا نس خزيبييييييي ن

س ييييييائرس نس حربايييييةنس روسييييياةنونو يييييارسنس يييييىنس نن يييييس نس  يييييرسعنصاربيييييةنوييييي نس ص اقيييييسنوييييي نأورا يييييانب يييييأ ن يييييرس ن

 يائرص منس ص ن ام نسااياةنو اس نقصا اةنو منص  نبا وسصو نس ويبو ن.

 سااسيييييي نويييييي نس ماحاييييييةنسيوماييييييةنوساقص يييييياساةنوويييييي نس غييييييرور نس نوصيييييياب ونس ننهيييييي سنس وبييييييىنوح ييييييومنبييييييا ررسرنس

ايييييسرلنوييييي نقبييييي نخبيييييرس نقبييييي نإيييييياسةنس ص اقيييييسن  يييييرس نس ييييييائرس نساورا ايييييةنونااصيييييانس يييييىنس ننوس يييييمي نص يييييسىن

 و نه سنس غ ين وم نس  رسعنو نس ص اقسنو نروساانوس  ا ن.

با ييييييانقبيييييي نيرييييييسنس  ييييييارةوناغيييييي نييييييي نوبيييييا ونس ننأورا ييييييانانصبصييييييزمنباوايييييي نس رييييييرسرس نس صيييييي ناييييييصمنساصاييييياعنين

 س امبةنساقص اساةنيبىنس  رسعن.

و ييييييا نس مائيييييي نييييييي نصحييييييا ىنس اييييييصدندمحمنس ببييييييسسو ونقييييييسنسص ييييييمنايييييي نحييييييساقنص ييييييرادن يييييي /نس و بووييييييةن/وننأورا ييييييان

بوحاو يييييييةنس سيييييييايرةنيبيييييييىن يييييييارا نصسيييييييبادنس اييييييياهنس  رسقييييييي نوييييييي نخييييييي  نسسيييييييصبسس نس ييييييييائرس نس روسييييييياةن

 ن نص و نبا غسنو نصيوارنس س انس او ن بااهنس  رسق ن.بايورا اةونااوانس سنس نوس مي

ن

 س خارااةنص ب نساصصاانور زنثام نااوس نس مازحا نو نس ز زس نا نأمررة

سيبم نس سيييييياارةنس  رسقاأييييييةنايييييي نأمرييييييرةونس اييييييومنساحييييييسونييييييي نساصصيييييياانور ييييييزنثييييييام نو ا ييييييةنس و بووييييييةنس خبارايييييية/

 س مازحا نو نومايقنس ز زس .ن  اوس نا نأمررةنبسب نزااسةنإيسسسنس ووسيما 

وقا ييييي نس سييييياارةناييييي نبايييييا نصبرصيييييهنو ا يييييةن/س و بووييييية/نسميييييهننصيييييمنساصصييييياانس ور يييييزنس ثيييييامّ ن  ايييييوس ناييييي نأمريييييرةناييييي ن

 ون ا نسور ن.06290ون5واالونزقاعنااا  ونرقم:ن19وسرسةنسيبسسسنس  رسقاأةنس وسق ةنا ن

 س مازحا نو نومايقنس ز زس نس وسورن.وسغاا نس نن   ناا نبسب نزااسةنإيسسسنس ووسيما ن

نس سيييييياارةنس  رسقاييييييةنايييييي نسمرييييييرةنأابيييييي ناييييييومنأوييييييلن) (نوييييييوسي نيرسقييييييّ ونوص ويييييي نيبييييييىن75س اييييييسارنبا يييييي  رنأ أ

نإ سسرنس وثائقنس خا ةنو نأا نمرب منإ ىنس  رسع.

ن

ن

ن
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 س   اب :نس وحصو نس  ابينصرس وا نح ووةنس  اظو ..ن خ اةنانصوصب نأ نإو اما 

يييييييييزسنس سااسيييييييي ن ييييييييباانس   ابيييييييي ونأمص ييييييييارننس وحصييييييييو نس  ييييييييابيننوس وييييييييوسسنبووييييييييةنس خبارايييييييية/نو ا ييييييييةنس و 

س خاس ييييييةن حاييييييا نس واصويييييي نس  رسقيييييي نس ييييييىنصرس وييييييا نح ووييييييةنس  يييييياظو ونااوييييييانأ ييييييسنأ ن خ يييييياةنسيخاييييييرنهيييييي ن

 يارئةنيبىنس  وباةنس سااساةنواناوصب نأ نإو اما .

باصاييييييا نس وحصييييييو نس  ييييييابينخيييييييوةناييييييا  نايييييي نس وقيييييي نس وماسيييييي نب ييييييسنإ ننصحيييييير نس ح ووييييييةنوقييييييا نس   ابيييييي ن

 ثيييييرةنس ويييييوسسنس ومص يييييرةنوس صييييي نصخيييييسهنس حايييييا نوم يييييرنثراايييييةنهييييي نب ايييييسةن ييييي نس ب يييييسنيييييي نس واصوييييي نس  رسقييييي ن

وأغيييييياىونأ ننح ووييييييةنرئييييييالنس ييييييوزرس نس سييييييابقن ييييييمنص يييييي نبا وسييييييصو نس ويبييييييو نونااصييييييا نس ييييييىنأ نس وحااظن.

  وبايييييييةنس سااسييييييياةنواناوصبييييييي نس و اميييييييا نس بسيييييييايةن  ييييييي نا يييييييو نن خ ييييييياةنس  ييييييياظو نهييييييي نيارئيييييييةنيبيييييييىنس

وأوغييييييييدنس وحبيييييييي نس سااسيييييييي ونأ ننهيييييييي  نسيوييييييييورنس سييييييييبباةنس صيييييييي نا ييييييييام نوم ييييييييانرئييييييييالنوابييييييييلنوزرس ن.

س واصوييييي ناوا  يييييانصرس ويييييا نح وويييييةنس  ييييياظو نوييييي نخييييي  نسيويييييهنب ييييي نس ووسقييييي نس صييييي نهييييي نوساوييييييةنس يييييثو ن

وبامييييييانأ ننس سييييييوسسم ناحيييييياو نو ا اييييييةناوايييييي نس صرس وييييييا ن م ييييييرنوثيييييي نه يييييي سن)صااهييييييا (نوثرااييييييا ن)سيييييياقية(نون

وبا نس  ا بيييييييي ونأ ننم ييييييييرنس صااهييييييييا نقغيييييييياةناايييييييي نوغيييييييي  انس سييييييييابرةنوإييييييييياسةنسيوييييييييورنس ييييييييىنم يييييييياب ان.

 يييييي )س اراوةنسا  صرومايييييية(نوأ نا ييييييو نهمييييييا نوحييييييسسس نصبييييييا ن اااييييييةنسسييييييصخسسمنوسييييييائ نس صوس يييييي نسااصويييييياي ن

صسيييييي  ن بواصويييييي نس  رسقيييييي نواييييييصدنس واييييييا نسوييييييامنثرااييييييةنوقوسيييييييسن يييييياروةنويروبييييييا نايييييي نم ييييييرنس وييييييوسسنس صيييييي ن

وصرييييييوسنس ح ووييييييةنس حا اييييييةنحوبييييييةنويييييي نسايصريييييياا نوإ ييييييسسرنساح ييييييامنس رغييييييائاةنبحييييييقنس صحبيييييي نوص بايييييي نس  ر ن.

ويييييي ناسيييييي  نسسييييييصخسسمنووسقيييييي نس صوس يييييي نسااصويييييياسنوسسييييييصخسوهنب ييييييورةنوماااييييييةن  يييييياسس نس واصويييييي نب روبييييييةن

 نس وحصو نس  ابين.

ن

ن

 وزارنس صرباةنا ب نمااانساوصحاما نس صو اساة

أيبييييييي نوزايييييييرنس صربايييييييةونإبيييييييرسهامنمييييييياولنس ابيييييييور ونس ايييييييومنساحيييييييسونيييييييي نماييييييياانو ا يييييييةنسامبيييييييا نس  رسقاييييييية/ن

 .2023ن-2022ساوصحاما نس صو اساةنس خارااةن ب امنس سرسس ن

صبرصييييييهنو ا ييييييةنسيمبييييييا نس  رسقاييييييةن)وسس(ونإ ننهيييييي سنس وماييييييزنا يييييي  ني وييييييةناارقييييييةنوقييييييا نس ابييييييور نايييييي نباييييييا ن

ومرييييييةنصحيييييو نب وصايييييازن وم يييييانصحررييييي ناييييي نظييييي نظيييييروىنوصحيييييساا نسسيييييصثمائاةنونوريييييسوا نن  ييييي ر نس ازاييييي نس يييييىن

ن خ يييييي نوسهصوييييييامنبييييييا  ونو يييييي   ن رئييييييالنس ييييييوزرس ندمحمن ييييييااسنس سييييييوسسم ن وصاب صييييييهنوبييييييىنساوصحامييييييا نب يييييي   

ىنسا زصميييييييانسيومايييييييةنب اايييييييةن يييييييموا انوس يييييييوزسرس نس سيييييييامسةنس وصوثبيييييييةن)نبيييييييا ص بامنس  يييييييا  ن ييييييي نساوصميييييييا نإ ييييييي

وس  ييييييحةنوس   ربييييييا نوساص يييييياا (نس صيييييي نغييييييرب نسروسنسيوثبييييييةنايييييي نس ص يييييياو نوس ص يييييياصىنويييييي نأايييييي نوسييييييصرب ن

 رييييييسنبييييي  نس اوايييييي نويييييانايييييي نوسييييي  منبماييييييةن ييييياسقةنووخب ييييييةن“سبما ميييييان.وخصمنوزاييييييرنس صربايييييةنباامييييييهنبيييييا رو :ن

س ثمييييييا ناوا  ييييييانانص يييييي نس ييييييىنوسييييييصو نس مصييييييائ نس صيييييي نحررصووهييييييانايييييي نخسوييييييةنس  وباييييييةنس صربواييييييةنو بوييييييا ن

نومااح انوصرسو ان.

https://www.ina.iq/178111--.html
https://www.ina.iq/178111--.html
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ن

ننسيصسس س نغارنوسبوقةن..نسسصم ارنيسص سسىنس  وا ن ااسا نيرسقاا 

سسييييييصم ر نمرابييييييةنس بحييييييراا نس  ييييييرسقاا ونس اييييييومنساحييييييسونسسييييييص سسىنخاييييييرنس سييييييوسح نس  ييييييواص نس سييييييووراةنماييييييوز/ن

 و نس  ااسا نس  رسقاا ونااوانو اص انب نأيصسس س نغارنوسبوقةن.  سسن

ونإ نس سيييييييووراةنمايييييييوزناييييييي نبايييييييا نورسن ييييييي  باسيييييييمندمحمنيبييييييي نس وييييييييور نوقيييييييا نمراييييييي نس بحيييييييراا نس  يييييييرسقاا 

بييييييأي عنمييييييارنويييييي نقبيييييي نخاييييييرنس سييييييوسح نس  ييييييواص نيبييييييىننس مرابييييييةنصييييييسا نوصسييييييصم رنسايصييييييسس نغاييييييرنس وسييييييبوعن

واووييييييةنوييييي نس  يييييااسا نس  يييييرسقاا نس ييييي ا نا وبيييييو ناييييي نس بحيييييرن  سييييي نقيييييو نييييييوسئب منونو يييييارسنس يييييىنسم يييييانن

 اسيييييي نس حاسثييييييةنساو ييييييىنوانساخاييييييرةناوييييييانزس يييييي نس رييييييوس نس  واصاييييييةنصصايييييياوزنسايييييييرسىنوس رييييييوسماا نس سو اييييييةن

 سا ن.وص صس نيبىنس  ااسنس  رسق نسو نرقا نوح

ويا ييييييي نس وييييييييور نوب يييييييسةنس ومظويييييييةنس بحرايييييييةنس  ا وايييييييةنوساصحييييييياسنس يييييييسو  ن  ويييييييا نس مرييييييي نوساويييييييمنس وصحيييييييسةن

وس واصوييييييي نس يييييييسو  نوااو يييييييةنس يييييييسو نس  ربايييييييةننبحيييييييقنس ح وويييييييةنس  واصايييييييةنيبيييييييىنسحصيييييييرسمنحريييييييوعنسامسيييييييا ن

ص انوسحصيييييييرسمنساييييييييرسىنس سو ايييييييةنس وم يييييييوصنيبا ييييييياناييييييي ن ييييييي نس بيييييييوسئدنوسامظويييييييةنوس ريييييييوسما نس صييييييي ن يييييييري

 س ا يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا نس و ماييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييةنبيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا نس ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييسو نس وص ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييايئةن.

وواييييييهنسيييييييوةنس ييييييىنوزاييييييرنس خارااييييييةنس  رسقيييييي نب يييييياصهنس وظاااييييييةننبأ ييييييسسرنويييييي  رةنسحصاييييييا نوس  ويييييي نيبييييييىن

غيييييهنيييييي نويييييانصريييييومنبيييييهنس يييييسوراا نس  واصايييييةنوييييي نخيييييرعن حيييييسوسنوسب  س  يييييرسعنسسيييييصسيا نس سييييياارنس  يييييواص ناييييي 

ويا  نمراييييييييي نس بحيييييييييراا نس ومظويييييييييا نوس  ائيييييييييا نس  ربايييييييييةنساخيييييييييوةنوس اايييييييييرةنبيييييييييا نس  ييييييييي با نس  يييييييييرارا ن.

نب نأسصم ارنه سنس ا  نس   نا ر نحااةنس  ااسنس  رسق ن بخيرن.

ن وا نوح من بح سنوساو نس ويم نايادنبويبو نا نوسخ نسامبار

با ح ييييييسنس  يييييي ب نوا ييييييازنساويييييي نس ييييييويم ونس اييييييومنساحييييييسونويييييي نن27صو يييييي نقييييييوةنويييييي نس بييييييوس نن/س اييييييرس نماييييييوز

 نسيصرا نأحسنس ويبوبا نا نسامبار.

و  يييييرنبايييييا ن بح يييييسونصبرييييي ننس ايييييرس نمايييييوزانمسيييييخةنوميييييهونسميييييهن:نماحييييي نقيييييوةنوييييي نسسيييييصخبارس نس ايييييو نس ثيييييام ن

إرهيييييا نب ويييييا نن4أحيييييسنس ويبيييييوبا نوايييييقنس وييييياسةناييييي نس بيييييوس نوا يييييازنسيوييييي نس يييييويم نوييييي نإ ريييييا نس ريييييب نيبيييييىن

 وح منا نسايرةنوسخ نسيمبارن.

وسوغيييييدننس ويبيييييو ناحوييييي نايييييوسزنسيييييارنباسيييييمنو ييييياارنب ايييييةنس صخاييييي ونوصيييييمنسصخيييييا نس ايييييرس س نس رامومايييييةنبحريييييهن

نوصسباوهن با ا نس وخص ةن.

ن

ن

ن

https://www.alsumaria.tv/Entity/3191327938/%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A/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/47585/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/ar/
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ن

نوصرسن1341اساسنا نحر نس زبارنب وقنسماازنحارنبئرنماي ن

ن

أيبمييييي ن ييييير ةنس حايييييرنس  رسقايييييةونس ايييييومنسيحيييييسونإمايييييازنحايييييرنبئيييييرنمايايييييةناسايييييسةناييييي ننو ا يييييةنسامبيييييا نس  رسقاييييية/

نحر نس زبار.

و  ييييييرنإييييييي منس  يييييير ةنوايييييي نباييييييا نصبرصييييييهنو ا ييييييةنسيمبييييييا نس  رسقاييييييةن)وسس(ونأ ننس و  ييييييا نس اماييييييةنوس  مسسيييييياةن

وصيييييرسنغيييييو نس  ريييييسنس وبيييييرمنوييييي ن ييييير ةنن2472ب ويييييقنن579أمايييييز نحايييييرنس بئيييييرنس مايايييييةنساصااهايييييةنزبايييييرن/ن

ENI يييييبوبراارننبئيييييرسنمايايييييةنايييي نحرييييي نس زبايييييرنس ماييييي نبا ب يييييرةنبا ص ييييياو نويييي ن ييييير ةن37ساايا ايييييةن حاييييرن 

  صرييييييسامنس خييييييسوا نس ماياييييييةنوهييييييونس بئييييييرنس رسب ييييييةني ييييييرةنس صيييييي نصمازهييييييانس  يييييير ةنغييييييو نهيييييي سنس و ييييييروسن.

ن1500  نس رييييييسرةنس ح يييييياماةن IDC 38وأغيييييياىنأ ننيوباييييييةنس حاييييييرنصويييييي نباسييييييصخسسمنا ييييييازنس حاييييييرن

س حرييييي نماسيييييهن بوبا يييييرةناييييي نحايييييرنس بئيييييرنننح يييييا نونوباميييييانسميييييهننسييييياصمنمرييييي نس ا يييييازنس يييييىنووقييييي ن خيييييرناييييي 

 ن.566ماييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي نزبايييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييير/نس 

ا ييييييازسنحييييييساثانصصييييييرسوانقييييييسرص انن30ا ييييييازنحاييييييرنوسسص يييييي انويييييي نغييييييوم انن43وصيييييياب نأ ننس  يييييير ةنصوصبيييييي ن

(نح ييييييييا ناصييييييييوزسنيوب ييييييييانايييييييي نس حرييييييييو نس ماياييييييييةنس  رسقاييييييييةنويييييييي نس  ييييييييوا نس ييييييييىنن3000ن-ن500ويييييييي ن)ن

نس امو ن.

نسقص اس نا  ىنسسبا نبرا نس رنس سوارنورصا ا

 ساقص ييييياس نوييييي  نساويييييا نس ايييييومنس سيييييب ونسسيييييبا نبريييييا نسييييي رنس يييييسوارنورصا يييييا.  يييييىنس خبايييييرننس   يييييسنمايييييوز/

سيييييب نبريييييا نسييييي رنس يييييسوارنورصا ييييياناييييي نس سيييييوعنا وييييي ناييييي ن”نونأ ن”س   يييييسنمايييييوز”وقيييييا نسيويييييا ناييييي نحيييييساقن ييييي 

س نس صاييييييارنبايسييييييالنس ييييييصروسنس ييييييسوارنبسيييييي رنورصايييييي نوحاموييييييانخاغييييييصهنس ح ووييييييةناييييييأ نهيييييي سنسييييييب نخسييييييارةن

 ”. باييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرةن  ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييم

س صايييييييارناحيييييييااظو نيبيييييييىنس سييييييي رنس حيييييييا  ن  ييييييي ناناخسيييييييروسنوب يييييييسهانسييييييياابرو نيبيييييييىنسييييييي رن“وسغييييييياىنأ ن

سامخاييييييا نايييييي نس سييييييوعن يييييي ناييييييصمنبييييييا ن ابييييييةنوغييييييحاهاونإ ناو يييييي نأ نميييييير ن“ونوبامييييييانأ ن”س بميييييي نس ور ييييييز 

ن”.و ودنسمخاا نس رنس  رىنا نس سوعنب سنث ثةنأسابا نيبىنأق نصرسار

ن

ن

ن

https://www.ina.iq/178077--2472-.html
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 هائةنس وساحةنس ااو وااةنس س وساة:ناناو  نس صمب نبصوقا نوووق نس ز زس 

ماييييييىنس وصحييييييسقنباسييييييمنهائييييييةنس وسيييييياحةنس ااو وااييييييةنس سيييييي وساةنيييييييارعنأبييييييانس خايييييي ونإو اماييييييةننو ا ييييييةني يييييياظ/

نس صمب نبصوقا ونوووق نس ز زس .

و يييييرانبيييييأ نوييييييانأثايييييرنأخايييييرسنواييييييرسنساص ييييياسس ن خ ييييياةنانصسييييييصمسنيبيييييىنسرسسيييييا نووصاب ييييييا نور يييييسونبيييييي ن

 وارسنصوق ا .

باييييييا ن ييييييحا نأ نور ييييييزنس وخييييييايرنس ااو وااييييييةنايييييي نهائييييييةنس وسيييييياحةنس ااو وااييييييةنس سيييييي وساةنوأوغييييييدنايييييي ن

اصييييياب نباسيييييصورسرنويبيييييىنويييييسسرنس سيييييايةنس م ييييياينس ز زس ييييي نبوميريييييةنوسيييييينس بحيييييرنسيحويييييرنيبيييييىنييييييو نس  يييييسسن

سيخييييييسوس ونوأ نس رييييييسرنس ز زس يييييي نويييييي نغيييييي اىنإ ييييييىنوصوسييييييي.وبا نأ نوميرييييييةنس  ييييييسنس ص صييييييوم نمصااييييييةنصبايييييييسن

ص صومايييييييةنس ارارايييييييةنيييييييي نس  يييييييااحةنس ص صومايييييييةنس  ربايييييييةنس صييييييي نصص يييييييىنبم ييييييياينز زس ييييييي ونأغببيييييييهنس  يييييييااحةنس 

غييييييي اىنإ يييييييىنوصوسي.وأغييييييياىنأ نييييييييسسنس  يييييييزس نس صييييييي نصر يييييييسناييييييي نس بحيييييييرنسيحويييييييرناناصاييييييياوزنس   يييييييرس ن

أسييييييييبويااونوص ييييييييسنغاييييييييرنوحسوسييييييييةونوانص يييييييي  نأ نخيورة.و ييييييييسسنيبييييييييىنأ نهائييييييييةنس وسيييييييياحةنس ااو وااييييييييةن

و مايييييييةنوس وماييييييييةنب يييييييانس ر يييييييسنس ز زس ييييييي نبا ووب يييييييةونسسيايييييييانإ يييييييىنغيييييييرورةنأخييييييي نس سييييييي وساةنهييييييي نس ا يييييييةنس 

 س و بووا نس  حاحةنو نس ا ا نس رسواةنااواناص بقنبر سنس زاز .

 سيسسنا  رنس وارس نيبىنس وسايسس نس مساماةننس غخوةننإثرنس ز زس 

 ييييييي رنس يييييييرئالنس سيييييييور نب يييييييارنسيسيييييييسنخييييييي  نسسيييييييصربا هنسيحيييييييسنوزايييييييرنس خاراايييييييةنس ويييييييارسص ن/٤٢ايييييييرسملن

س  يييييياخنيبييييييسن نبيييييي نزساييييييسن  نم اييييييا نايييييي نسو ييييييقونسو ييييييةنس وييييييارس نيبييييييىنس وسييييييايسس نس مسيييييياماةنوس غاثاييييييةن

نس ز زس نس وسور.نس غخوةننس ص نقسوص ان ب س نوم ن

سونساسييييييصاابةنس قباواييييييةن  ارثييييييةنس ز ييييييزس نس يييييي  نأوس نب ييييييسنقيا ييييييةنسببوواسيييييياةنوميييييي نسمييييييساسنس مييييييزسن2018ييييييامن

وباييييييو نسوارنن1336 ييييييخصنايييييي نسييييييوراانوحييييييسها.نوأيبميييييي نايييييي نورحبييييييةنأو ييييييىنصرييييييسامنن3500بييييييأ ثرنويييييي ن

 وسييييييايسس نإغاثاييييييةن سييييييورااونقبيييييي نأ نصص  ييييييسنصرييييييسامنخوسييييييا نوباييييييو نسوارنإغاااة.و يييييي رنسيسييييييسنايييييي نباييييييا ن

ةنس وييييييارس ننقايييييياسة نو يييييي با نيبييييييىنس وسييييييايسس نس صيييييي نييييييي نس رئاسييييييةنس سييييييوراةنإثييييييرنسسييييييصربا هنبيييييي نزساييييييسنسو يييييي

صريييييسو ان ب يييييي  نس سييييييور ننااصييييييا نس ييييييىنأم ييييييانن اميييييي نويييييي نأو ييييييىنس ييييييسو نس صيييييي نوقايييييي نويييييي نسييييييوراانوأرسييييييب ن

وسييييييايسس نغييييييخوةنإغاثاييييييةنوإمسيييييياماةنواييييييرعنبحييييييقنوإمرا ن.وأبييييييس نصرييييييسار ن يييييي نسسصاابص انس سييييييرا ةنوس صيييييي ن

 ص برني نيوقنس   قا نوس روسبينس ثمائاةن.

أ ييييييسنس ييييييوزارنس وييييييارص نويييييي نا صييييييهنس صييييييزسمنبيييييي س نبيييييي نصرسامنس ييييييسيمنوس وسييييييايسةنس ويبييييييوبا ن  ييييييوقنإخوسممييييييانو

س وم يييييييوبا نايييييييرس نهييييييي  نس  ارثيييييييةنس مسييييييياماةن)...(نحصيييييييىناصخييييييييوسنهييييييي  نس وحميييييييةنس يارئةن.وهييييييي  نأو نزايييييييارةن

ن وس و نخباا نإ ىنسو قنوم نح و نس ز زس ناارنس ثما .
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  بويا بةنبا خرو نو ننس ماصوننووقىنصسبادنأو رسمااوظاهرس نحا سةنا نارمسان

ن25مظيييييييمنحيييييييز ننس ويمايييييييو ننس ارمسييييييي نبراييييييياسةنابورايييييييا ناابابيييييييوونوظييييييياهرس نحا يييييييسةناييييييي ننمواوسيييييييص ن/

وساميييييةنارمسييييياةونيا ييييي نس و يييييار و ناا يييييانبامسيييييحا نس يييييب سنوييييي ننس مييييياصونونووقيييييىنصسيييييبادنأو رسماييييياونوومييييي ن

نسمساسنحر نيا واة.

ن25س وظييييياهرةنس صييييي نمظوييييي نصحييييي ن ييييي ارننس وسيييييارةنس ويمايييييةنوييييي نأاييييي نس سييييي مننأقاوييييي ناييييي نوأ يييييارنإ يييييىنأ ن

نوسامةنارمساةونوح س ن اىنس وحصاا نا نبارال.

و صييييي نيبيييييىننصيييييواصرن:ننماييييياانيظيييييامن بوسيييييارةنس ويمايييييةنسيو يييييىنوييييي نأاييييي نس سييييي م.نس اىنوييييي نس ميييييالناييييي ن

ئرس نوان يييييييوسراخنيو رسمايييييييا ن...ننوييييييي نبيييييييارالنا صايييييييو ننسيوميييييييانمصييييييير ننس مييييييياصون...ننانسبابيييييييا نوانييييييييا

نأا نس س مونو نأا نصر ننس ماصون نأوقاوسنإوسسسس نسيسبحةن.

وصظ يييييرنس و ييييياهسنس صييييي نم يييييرهاناابابيييييونس وصظييييياهرا نارا يييييو نااصيييييا ن صييييي نيبا ييييياننان حييييير نيا وايييييةنثا ثيييييةنن

نا نس س من.ون م اسرنس ماصوننونارمسانأو نسو ةنصزوسنأو رسماانبايسبحةنس  اوواةننونو نأ

ننس ماصون.نرساةنوظ رناابابونا نس ااساونوهوناوزع

ن

 أوار انصسيونوابلنسيو ن رسا نس وسايسس نإ ىنسوراانيبرنصر اا

سييييييي نس وااييييييا نس وصحييييييسةنوابييييييلنسيويييييي نس صيييييياب ن نوييييييمنس وصحييييييسةناييييييومنسيحييييييسنإ ييييييىننسيييييي ا نماييييييوزنيربايييييية/

 يييييييوا نغييييييير نسيييييييوراانس خاغييييييي نننس ص يييييييوا نس ايييييييور ننيبيييييييىنس سيييييييواانب رسيييييييا نوسيييييييايسس نسو ايييييييةنإ يييييييى

ن سايرةنس و ارغةنس وسبحةنيبرنوزاسنو نس و ابرنس حسوساةنو نصر اانب سنز زس نسيسبوسنس واغ .

س اييييييز ننويييييي نإرسييييييا نوسييييييايسس نإ ييييييىنو اييييييا نسي ييييييخاصنايييييي ن2014وميييييي نيييييييامن سيوييييييمنس وصحييييييسةنوصو ميييييي 

ووايييييي نصاييييييوا نويييييي نوابييييييلنسيويييييي ن  مييييييهنارص ييييييرنحا اييييييانيبرنصر اييييييانو  يييييي نبس  ييييييوا  نس  ربيييييي نويييييي نسييييييوراا

 .اري و برنحسوس نوسحسنيبىنسسصخسسم

وويييييالنغراماابيييييسنسييييياارةنأوار يييييان يييييس نسيويييييمنس وصحيييييسةناييييي نبايييييا ن رواصيييييرزنناييييي نس وقييييي نس حيييييا  نوقا ييييي ن اميييييسسنص

 ."  نسايةن  انأهواص ا.نس مالنا نس ومايقنس وصغررةنا صوسو نيباما

وأغييييييياا نناناو مميييييييانأ نمخييييييي   م..نيباميييييييانأ نم يييييييو نيبيييييييىنس ايييييييورنيبيييييييىنقيييييييرسرناسيييييييصاا ن يييييييسيوةنسيويييييييمن

ساييييييييةنإغييييييياااةن صو ييييييييا نس وسييييييييايسس نس مسيييييييياماة..نحييييييييا نس وقيييييييي نس وصحيييييييسةن بسييييييييواانباسييييييييصخسسمنو ييييييييابرنحسو

ن." بصحر نب  حاانوهسى

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9&contentId=1596579
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A+%D9%85%D9%86+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7&contentId=1596579
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A+%D9%85%D9%86+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7&contentId=1596579
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A+%D9%85%D9%86+%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7&contentId=1596579
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1+%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%8A+%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF&contentId=1596579
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