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    الم ازنببببببببببب  لنوببببببببببب  مجلبببببببببببس النببببببببببب ا  ا لببببببببببب    ا نببببببببببب الس جلبببببببببببم يسرئلببببببببببب النائببببببببببب  ا :

 (م قع مجلس الن ا (..)5ص.) المق  

  نائببببب  رئبببببيس مجلبببببس النببببب ا  م. ببببباة  ام ي بببببم  ي سببببب  مبببببع اللببببب ار  ا مري يببببب   ةبببببر الملبببببنجما 

الليالببببببي  يلببببببر اللبببببباس  الاراقيبببببب ر  يمبببببب  مجلببببببس النبببببب ا   بببببب  م رنبببببب  الساليبببببب     بببببب  القبببببب انيم 

 (م قع مجلس الن ا (..)5ص.)  الن رياا 

   الطاقببببببب  النيا يببببببب  نلنبببببببببيذ  زيبببببببر ال سر ببببببببا    ببببببب م مبببببببب  رن  الن بببببببا   مببببببببع لبببببببيمنس  جنببببببببرا

   ال   غمام الي  ((..)6ص.) ل نرك

 الم ازنببببب  لل رلمبببببام  لبببببر نغييبببببر لبببببار ابببببز  نببببب ةر  رلبببببا  ي  انطببببب لاا امطببببب ي الماليببببب  النيا يببببب  يسرئببببب

 (م ازيم ني ز(..)6ص.)ورذ الم الر

 سببببببببمم   ل يبببببببب  القبببببببب انيم  بببببببب  جللببببببببا  ال رلمببببببببام ي  امسمببببببببالذ اريبببببببب القان نيبببببببب  النيا يبببببببب   يببببببببب

  (ال را  ني ز(..)7ص.)المق ل 

  لببببببببرذ  سلببببببببيم نامبببببببب : يببببببببب  الطاقبببببببب  النيا يبببببببب قطببببببببا  ال سر ببببببببا   بببببببب   منسببببببببار  المبببببببب اطم م 

 (ال را  ني ز(..)7ص.) اإللنسالك

 لمبببببببال   نالبببببببم  وببببببب   يبببببببالل مبببببببر   الللنن لبببببببز   نبببببببزذ   بببببببر  ل ط بببببببا  النائببببببب  لببببببباام ا

 (  ال  االن ا  الاراقي (..)8ص.)الم و ليم

  البببببب  (..)8ص.): القبببببببا  لببببببينهر  جميببببببع اننسا ببببببا  لجنبببببب    بببببب  ر يببببببذ قري بببببباالنائبببببب  يلبببببب  نر بببببب  

 المال م  االة اري  (

   مبببببببببم سوبببببببببن  المسبببببببببمم   ببببببببب  4: مبببببببببا يوببببببببب  ل قلبببببببببي  ال ينجبببببببببا ز النائ ببببببببب   يبببببببببام مةيببببببببب %

 (  ق ني ز(..)01ص.)الم ازن 

   النببببببببببببببب ا  النر مبببببببببببببببام يلبببببببببببببببلم م قائمببببببببببببببب  مطالببببببببببببببب  لللببببببببببببببب مان .. ننوبببببببببببببببمر ا سزمببببببببببببببب

 (  ال   غمام الي  (..)01ص.)مناو 
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  يؤ بببببببببببم ببببببببببببر ر   يبببببببببببال  ال بببببببببببر   المائيببببببببببب    ل يببببببببببب    بببببببببببر   ببببببببببب   رئبببببببببببيس الجمس ريببببببببببب

 (  ال  االن ا  الاراقي (..)00ص.)الاراق

   رئبببببببيس الببببببب زرا : الابببببببراق انبببببببنسو ةطبببببببا  االينبببببببما   النقبببببببار   ببببببب  م اجسببببببب  ةطبببببببا  ال را يببببببب

 (  ال  االن ا  الاراقي (..)01ص.) النطرذ

  اللبببببببببب مان ..  مار  الم لبببببببببب  يلنببببببببببئ  لمناق بببببببببب  ننبببببببببائو زيببببببببببار  ال  ببببببببببم الاراقبببببببببب  الببببببببببر  سبببببببببب ر

 (  ق ني ز (..)01ص.) ا نطم

 اللبببببب مري  (..)02ص.)يببببببال   يؤ ببببببم  جبببببب م ر  بببببب  لببببببم  الس  مبببببب   ال  ببببببذ يببببببم قنلبببببب  المنهببببببا ريم

 (ني ز

 ال  االن ا  الاراقي (..)02ص.)ا اللياليَّ      غمامالاراق  السنم يةننمام م ا رانسم   

  البببببببب  االن ببببببببا  (..)03ص.)اللببببببببيم الوببببببببمر: مسار بببببببب  الطائ يبببببببب  ال نانبببببببب   لغببببببببا  ا ميببببببببام ا ةببببببببر  

 (الاراقي 

   نسبببببببمي  النهبببببببا  النببببببباطق  الببببببب  الس  مببببببب :  جبببببببرا ا  جميبببببببم  لبببببببنطلق لسمايببببببب  الاملببببببب  الاراقيببببببب 

 (م ازيم ني ز(..)03ص.)المال 

 (  ق ني ز(..)04ص.)الاراق: الغاز المواس  المسر ق يلا    مي  النيرامه مم  يرام 

   ع.. الاببببببراق  اللببببببا مي  ي قاببببببام مبببببب  ر  ن ببببببا    منبببببب   ببببببامل  31ا  لببببببر منبببببب  بببببب ق (..)04ص.)يامببببببا

 (ني ز 

   الببببببرؤ   انجبببببباه الس بببببباه  يلببببببر اإلطببببببار  ال ببببببيع الةزيلبببببب   المببببببال   يؤ ببببببمام يلببببببر بببببببر ر   ن سيببببببم

 (ال را  ني ز(..)05ص.)الننليق   

   السجببببببببببر : الس  مبببببببببب  الساليبببببببببب  نامبببببببببب  يلببببببببببر  سنببببببببببرا  سقبببببببببب ق اإلنلببببببببببام  نببببببببببر   الابببببببببب م

 (ال را  ني ز(..)05ص.)القلري 

  الببببببب  (..)06ص.)اال بببببببرام يسلبببببببم م سوبببببببنس  مبببببببم الم ازنببببببب .. ماببببببببل   البببببببن ط  الغببببببباز  قائمببببببب  

 (المال م  اإلة اري 

   (  ال   غمام الي  (..)06ص.)الي   زير الةارجي  اإليران  يز ر الاراق 

   نببببببب نر  ببببببب  ميبببببببالر  نسميبببببببم  ببببببب  نمة  م لببببببب    ابببببببم سبببببببام  ما     بببببببام  ..  اللببببببب مان  ينبببببببمة

 (  ال   غمام الي  (..)07ص.) ةويعا
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   يالببببببم القبببببب   يلببببببر ا نببببببيم مببببببم مسر بببببب  الامببببببال  ا جن يبببببب   س زنسمببببببا جسبببببباز المةببببببا را  البببببب طن

 (  ال  االن ا  الاراقي (..)08ص.) لذ م الر 641

   ببببببببببببب ط   ببببببببببببر لنسريبببببببببببب  الم ببببببببببببنقا  الن طيبببببببببببب   اينقببببببببببببا   ير بببببببببببب    المةببببببببببببمرا   بببببببببببب

 (الل مري  ني ز(..)08ص.)مسا هنيم

 

 

 

 

 

   بببببببب ق (..)11ص.)الةارجيبببببببب مببببببببزام الاملبببببببب  الاراقبببببببب .. ارن ببببببببا   بببببببب  م ياببببببببا  الببببببببم الر للسبببببببب اال 

 (ني ز

  ةببببببببببال  الاراقيبببببببببب  المطببببببببببارا  ي ببببببببببر ننقلبببببببببب ا ملببببببببببا ر ماليببببببببببيم 8 نسبببببببببب : رلببببببببببمي   سوببببببببببائي 

 (ني ز م ازيم(..)11ص.)1111
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 (ر ليا الي  (..)10ص.) ز   ربي   ميم  نبر  ل نام  ل ريا   للطيم  جن   نر يا 

  الل ار  الل ري     م ل   ن او  النق ا  الملايما(.10ص(..)Rt) 

 

 

 

 

 

 (ل ا  ني ز ير ي (..)11ص.) لط  لع  انسيارا .. زلزا  جميم ي اق  ال ار      نر يا 

  البببببب  الطاقبببببب  ال ريبببببب  نجببببببر  مسام ببببببا  مببببببع  يببببببرام  اببببببم ا ن ببببببا سا نازيببببببز طسببببببرام مببببببم ن بببببباطسا  

 (٤٢ رانس (..)12ص.)الن   
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  المق  : الم ازن  لنو  مجلس الن ا  ا ل    لرئيس مجلس الن ا النائ  ا    

 

ا ببببببببم اللببببببببيم مسلببببببببم المنببببببببمال   ر النائبببببببب  ا    لببببببببرئيس مجلببببببببس النبببببببب ا  ر ام  م قببببببببع مجلببببببببس النبببببببب ا /

م ببببببر   قببببببان م الم ازنبببببب  الاامبببببب  ليوبببببب   لببببببر مجلببببببس النبببببب ا  مطلببببببع ا لبببببب    المق بببببب  ر جببببببا   لببببببك  اببببببم 

 انوا   ان   اجراه مع الليم   زير المالي  طيذ لام  .

ع  لببببببر المجلببببببس  ال ببببببم   مناق بببببب     ببببببم المنببببببمال   يلببببببر   ميبببببب   وبببببب   م  ببببببر   قببببببان م الم ازنبببببب  قري ببببببا

 ن م بببببببا   اجبببببببرا  النابببببببميال  الالزمببببببب  يليسبببببببا مبببببببم ق ببببببب  اللجنببببببب  الماليببببببب  ر  مبببببببا يببببببببمم النط يبببببببق اللبببببببلي  

للمنسبببببببال الس ببببببب م  ر ال لبببببببيما ميببببببب  الط قبببببببا   ال بببببببرائ  ال قيبببببببر   ببببببببمام البببببببنمراري  نببببببب  ير المببببببب ام 

ر   بببببب لك نبببببب ميم ر انبببببب  المبببببب ه يم  النةويوببببببا  الماليبببببب  الالزمبببببب  االلالببببببي  مببببببم ةببببببال  اللببببببل  الغ ائيبببببب  

 للنايينا  الجميم  .

 

نائ  رئيس مجلس الن ا  م. اة  ام ي م  ي س  مع الل ار  ا مري ي   ةر الملنجما  

الليالي  يلر اللاس  الاراقي ر  يم  مجلس الن ا     م رن  السالي       الق انيم 

   الن رياا 

 سببببب  نائببببب  رئبببببيس مجلبببببس النببببب ا  الاراقببببب  م. ببببباة  ام ي بببببم   سمبببببم  ببببب  مقبببببر م قبببببع مجلبببببس النببببب ا / 

مببببببع ملن ببببببار اللبببببب ار  ا مري يبببببب  لل ببببببؤ م الليالببببببي  اللببببببيم  2023/2/20 قامنبببببب    غببببببمام اليبببببب   اإل نببببببيم 

) ببببببب  نس يببببببب  لي  يم(  ةبببببببر نطببببببب را  ا  ببببببببا   الملبببببببنجما  الليالبببببببي  يلبببببببر اللببببببباس  الاراقيببببببب ر  ببببببببالع 

مناق ببببببب  يبببببببمم مبببببببم الم بببببببب يا   القببببببببايا  ا  اإل نمبببببببا  الم بببببببنرك   ببببببب  مقبببببببممنسا يمببببببب  مجلبببببببس  يبببببببم

النببببببب ا   ببببببب  م رنببببببب  الساليببببببب ر    ببببببب  القببببببب انيم النا ببببببب    الن بببببببرياا  الالزمببببببب   النببببببب  نبببببببرن ط  الم ببببببباريع 

مببببببم الملببببببن رر  نن يبببببب   ن اقيبببببب   140الةمميبببببب   ال نببببببر النسنيبببببب ر  ن ايبببببب  يمبببببب  اللجنبببببب  الس  ميبببببب  للمببببببام  

 ار   يام   يمار المنطق   ن ميم ي م  النازسيم  لر مناطقس  ا ولي .لنج
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 الطاق  النيا ي  نلنبيذ  زير ال سر ا     م م  رن  الن ا   مع ليمنس  جنرا   ل نرك

قبببببرر  لجنببببب  ال سر بببببا   الطاقببببب  النيا يببببب ر النببببببا    زيبببببر ال سر بببببا ر زيبببببام  ابببببب ر  ببببب     الببببب   غبببببمام اليببببب  /

المق لبببببب  لمناق بببببب  يقبببببب م البببببب زار   مبببببب  را  الن ببببببا   ا ةيببببببر  مببببببع  ببببببر ن  لببببببيمنس ا لمانيبببببب  اجنمايانسببببببا 

  جنرا   ل نرك ا مري ي .

   بببببببر  يبببببببام للبببببببمائر  االيالميببببببب  ال رلمانيببببببب ر ام اللجنببببببب   يقبببببببم  اجنمايسبببببببا ا    اليببببببب    رئالببببببب  رئبببببببيس 

ل رييببببببب   ن زيبببببببع اللجنببببببب  ب ي بببببببم ر ببببببب   سبببببببب ر  يببببببببائسار  وببببببب ن  ماةببببببب  مقر بببببببا يلبببببببر لجانسبببببببا ا

ع لل يببببببام  مبببببب  رن  الن ببببببا   مببببببع  ببببببر   )لببببببيمنس( ا لمانيبببببب   االيبببببببا  يليسا . مببببببا ناق بببببب  اللجنبببببب    قببببببا

  بببببببر   جنبببببببرا   ل نريبببببببك االمري يببببببب ر سيببببببب  قبببببببرر  اللجنببببببب  النببببببببا    زيبببببببر ال سر بببببببا   سببببببب ا ال ببببببب مر 

   قبببببببان م  االطبببببببال  يلبببببببر سي يبببببببا  الملذ .   بببببببار ال يبببببببام البببببببر  مناق ببببببب  اللجنببببببب   يببببببببا مناق ببببببب  م بببببببر

ر  ا بببببببما  المالسهبببببببا  المنالقببببببب   ببببببب ر سيببببببب  2017للبببببببن   53النابببببببمي  اال   لقبببببببان م  زار  ال سر بببببببا  رقببببببب  

نبببببببمن  مببببببماةال  ايبببببببا  اللجنبببببب  الن  يببببببم يلببببببر بببببببر ر  نبببببببمينسار  انبببببببال  قرانبببببب   مببببببا يابببببب م  ببببببالن ع 

 ر مببببببم للمبببببب اطنيم.مم جسبببببب  اةببببببر   ببببببمم  اللجنبببببب  يلببببببر    ميبببببب  الامبببببب  يلببببببر م ببببببر   الطاقبببببب  المنجببببببمم

ةبببببببال  الطاقببببببب  ال ملبببببببي ر  نبببببببم ير الن ايبببببببا    ير بببببببار  نقليببببببب  االينمبببببببام يلبببببببر سبببببببرق ال قببببببب م االس ببببببب ر  

لنقليبببببب  االن اا ببببببا  ال ر  نيبببببب   ببببببم اع مببببببم الطاقبببببب  الن طيبببببب  . ان ق   يلببببببر اقامبببببب   ر بببببب  يمبببببب  مببببببع  زارنبببببب  

 رلببببببا   نببببببا  ال سر ببببببا   الببببببن ط  م اجسبببببب  النسببببببميا  . ما قببببببرر  لجنبببببب  ال سر ببببببا   بببببب  ةنببببببا   جنمايسببببببا  

  .2019( للن  61رلم  الر رئال  مجلس الن ا     م لجن  االمر المي ان  رق  )

 ببببببان م ال ببببببان ر مبببببب  ر  ن ببببببا   م ببببببنر   مببببببع  ببببببر   لببببببيمنسر  13يبببببب  ر ام  زار  ال سر ببببببا ر  قابببببب   بببببب  

ا مري يبببببب ر  بببببب   طببببببار  GE بببببب اطر مبببببب   ر  مما لبببببب  مببببببع  ببببببر   جنببببببرا   ل نريببببببك/ 16 مببببببا  قابببببب   بببببب  

 لس  م  ال   يسمذ  لر نط ير قطا  ال سر ا     الاراق.ال رنامو ا

 

  ةر  رلا  الم ازن  لل رلمام  لر نغيير لار ورذ الم الرنياز  المالي  النيا ي  رئيس 

ر م ازنبببببب  /مبببببب ازيم نيبببببب ز  بببببب  طا لبببببب  نقا ببببببا   2023يببببببز  اللجنبببببب  الماليبببببب  النيا يبببببب ر اليبببببب   اال نببببببيمر نبببببب ة 

 الس  م   لر نغيير لار ورذ الم الر.

 قبببببببا  رئبببببببيس اللجنببببببب  يطببببببب ام الاطببببببب ان   ببببببب  سبببببببمي  لوبببببببسي    الوببببببب ا   الرلبببببببمي   نا انببببببب  /مببببببب ازيم 

نيببببب ز/ر  م  الم ازنببببب  مبببببا زالببببب  قيبببببم المرالببببب  لبببببم  الس  مببببب ر  مبببببم المؤ بببببم  جبببببرا   يبببببام  نقيبببببي  لسبببببا  ببببب  

 ب   نة ي  لار ورذ الم الر .

 نبببببباك  يببببببام  مراجابببببب   ابببببببم   النببببببال  لبببببببن  م  1300  ببببببباذر  مَّ  لببببببار الوببببببرذ سممنببببببب  الس  مبببببب   بببببب 

ال جببببب    ببببب  النم يببببب  ر م بببببيراع  لبببببر  نمببببب  الاجبببببز  ببببب  الم ازنببببب   لمبببببا قببببب َّ لبببببار الوبببببرذر لببببب لك  الس  مببببب  

 نامبببببببببببببببببب  اليبببببببببببببببببب   يلببببببببببببببببببر  بببببببببببببببببببع نلبببببببببببببببببب   يجببببببببببببببببببز مق  لبببببببببببببببببب   يم ببببببببببببببببببم ماالجنسببببببببببببببببببا .

 

 ل ببببب  الاطببببب ان ر  لبببببر  مَّ  نغييبببببر لبببببار الوبببببرذ اببببببطر الس  مببببب   لبببببر الامببببب  يلبببببر اللبببببيطر   لبببببم  جببببب   

  نرلي م مينار . 200ر    م ازن  لن سم ن قا   ق   قيم  النم ي 
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 سمم   ل ي  الق انيم    جللا  ال رلمام المق ل ي السمام  يارذ القان ني  النيا ي   يب

سبببببمم  اللجنببببب  القان نيببببب  النيا يببببب  ر اليببببب   ا  نبببببيمر   ل يببببب  القببببب انيم  ببببب  جللبببببا  ال رلمبببببام   /ال بببببرا  نيببببب ز 

 المق ل 

:ام  اللجنببببب  القان نيببببب  النيا يببببب  ن بببببنرك  ببببب  ايبببببمام جملببببب  النيا يببببب   قبببببا  يبببببارذ السمبببببام  يبببببب  القان نيببببب 

قببببب انيم ا رز بببببا الا ببببب  الابببببا    الببببببمام االجنمببببباي   قببببببان م االننةا بببببا  سيببببب  ام لسبببببا  بببببرا   مبببببع اللجببببببام 

 النيا ي     ايمام الق انيم .

 الغبببببباز  لببببببي  م لسببببببا ر   ةبببببباص   اببببببباذ ام  اللجنبببببب  القان نيبببببب  النيا يبببببب  لن ببببببارك ايبببببببا  قببببببان م الببببببن ط

    م الق انيم المسم  .

 قطا  ال سر ا      منسار  الم اطم م لرذ  اإللنسالك سليم نام : يب  الطاق  النيا ي 

 قبببببرَّ  لجنببببب  ال سر بببببا   الطاقببببب   ببببب  مجلبببببس النببببب ا   ببببب مَّ قطبببببا  ال سر بببببا    ببببب   منسبببببار   ببببب  / ال بببببرا  نيببببب ز

 ال الم.

ال طبببببباطر  بببببب  نوببببببري  وببببببس  ر  مَّ  قطببببببا  ال سر ببببببا  ياببببببان  م بببببب ال    قببببببا  يببببببب  اللجنبببببب  سلببببببيم نامبببببب 

ع  ببببببيم البببببب زار   اللجنبببببب   رئببببببيس البببببب زرا   ع   ليببببببا اإلننببببببال  النقبببببب   الن زيببببببع ر م ببببببيراع  لببببببر  مَّ   نبببببباك ان اقببببببا

ع   يبببببراع ةو وببببباع  2023 ببببب م ن ببببب م  نببببباك ةو وبببببي  لسببببب ا القطبببببا  ببببببمم م ازنببببب  يبببببا     نببببب  يم ببببب  نسبببببميا

    الويذ المق   .

ع  ببببب   منسبببببار  يسنبببببال    بببببباذ  نببببب   ال يم بببببم  سبببببم  م يبببببن س م  م يبببببم لسببببب    م ببببب ل  ال سر بببببا ر   نببببب  قطايبببببا

 لبببببر ال  يبببببر مبببببم الم بببببال"  اللبببببن ا  للنسببببب    ببببب  ر م بببببيراع  لبببببر  مَّ  ال ببببب   المسببببب   ببببب   ببببب ا القطبببببا   ببببب  

 ر االلببببببنقرار  ببببببسراع  بببببب  سببببببا  نبببببب  36المسطببببببا  ال ةاريبببببب  اإلنناجيبببببب  النبببببب  نسنببببببال مببببببم  النااقببببببم يليسببببببا لبببببب 

 ا من   االقنوام  .

 بببببببسراعر ل بببببببم   ا  رمنبببببببا  18 نبببببببا ع ال طببببببباط  مَّ  المسطبببببببا  اإلنناجيببببببب  الغازيببببببب  ن لببببببب" مبببببببم  النااقبببببببم يليسبببببببا 

 الذ ميغببببببا اط  سبببببب ه نسنببببببال  3 لببببببر  2االينمببببببام يلببببببر مسطببببببا  الن ليببببببم البببببببةم   اإلننببببببال    النبببببب  نبببببببيذ 

ه   نببببب   ال بببببم مبببببم  م ن ببببب م  36 لبببببر   نببببباك ةطببببب  من املببببب  مبببببع  نبببببا  المسطبببببا  اإلنناجيببببب ر   م  بببببسراع . ن َّ

 بببببببب   بببببببب ر مببببببببع جا زيبببببببب  ال بببببببب  ا  ماةبببببببب   133  132  400ي بببببببب م  نبببببببباك  نببببببببا  لمسطببببببببا  النس يبببببببب  

المبببببمم ر م بببببببساع   جببببب م نسببببببميا  ن اجببببب   بببببب ا القطبببببا    رز ببببببا الا ببببب ائيا  النبببببب  نننبببببامر   بببببب   ملببببببنمر 

مبببببببم ق ببببببب  المببببببب اطنيم  ببببببب  البببببببنةما  الطاقببببببب   ننجبببببببا ز يلبببببببر الطاقببببببب  ال سر ائيببببببب ر  ببببببببالع يبببببببم اإللبببببببراذ 

ال سر ائي  .   بببببم يبببببب  لجنببببب  ال سر بببببا   الطاقببببب  النيا يببببب   اسنيبببببال ال لبببببم  لبببببر يبببببماما    يببببب  لبببببب ط  ميببببب  

ع  م المنببببباز  ممبببببا يبببببؤم   لبببببر نر بببببيم البببببنةما  الطاقببببب  ر م بببببيراع  لبببببر  مَّ  اإلننبببببال ساليبببببا ال سر بببببا  النببببب  نبببببز  

مام   وبببببب ر  وببببببسيس  . زام  بببببب مَّ  لببببببم  البببببب زار  م بببببباريع ي  بببببب  جميببببببع   نببببببا  ال ببببببا   بببببب  سببببببا  الببببببنة

ملبببببنمر    نببببباك  ةبببببر  قيبببببم اإلنجببببباز يم بببببم  م نة بببببذ مبببببم ماانبببببا  المببببب اطنيم ينبببببم نبببببم  ر قطبببببا  ال سر بببببا  

ع  بببببب   وبببببب  الوببببببيذر     مَّ ساجبببببب  الاببببببراق مببببببم ال سر ببببببا  ن لبببببب"    ببببببر مببببببم   لببببببذ ميغببببببا اطر  30ةو وببببببا

الةطبببببب  الن ببببببغيلي  للبببببب زار ر  بببببببا    لببببببر  مَّ مسا هبببببب       نبببببباك نااقببببببما  يلببببببر مسطببببببا  الببببببن ماري  بببببببمم 

 الذ ميغبببببا اط مبببببم  ببببب نسا  م نسببببب َّ الاميبببببم مبببببم الم ببببب ال   3قبببببار نامببببب  يلبببببر  ن بببببا  مسطببببب    ليببببب  إلننبببببال 

  يسا     المسا ها  ا ةر  .
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الللنن لز   نزذ   ر  ل ط ا  لمال   نالم  و   يالل مر   النائ  لاام ا

 الم و ليم

 يلبببببببم ائبببببببنالذ م لببببببب  القبببببببان مر اليببببببب   اال نبببببببيمر يبببببببم  وببببببب   يبببببببالل مبببببببر     الببببببب  االن بببببببا  الاراقيببببببب /

 الللنن لببببببز  لجميببببببع المسا هببببببا  ر  يمببببببا   ببببببار  لببببببر سوبببببب   الم ا قببببببا  يلببببببر يبببببب م     ببببببر مببببببم  لببببببذ 

 ط ي  م و   للةمم .

المبببببببال   ل  الببببببب  ا ن بببببببا  الاراقيببببببب  ) ا (ر  م  الابببببببالل الةببببببباص  قالببببببب  يبببببببب  االئبببببببنالذ النائببببببب  لببببببباام 

لمربببببببر الللنن لببببببز  وبببببب  اليبببببب    لببببببر جميببببببع المسا هببببببا  ر م ينبببببب عر  م   لببببببك جببببببا   اببببببم الجسبببببب م النبببببب  

  سر .   ببببب م ا ط بببببا  الم وببببب ليمر   بببببم  المبببببال    4 ببببب ل  لنببببب  ير  ببببب ا الابببببالل منببببب  مبببببا يقبببببر  مبببببم الببببب 

ط ي ببببببباع  ط ي ببببببب ع م وببببببب ليم  لبببببببر الةممببببببب  ر م بببببببير ع  لبببببببر  نببببببب   1111 النسوبببببببا  الم ا قببببببب  يلبببببببر يببببببب م  

  نم   الم ا ق   يبا يلر ي م  الم و ليم مم     المسم الط ي  .

 

 

 : القبا  لينهر  جميع اننسا ا  لجن      ر يذ قري االنائ  يل  نر  

اال نبببببيمر الجسبببببا   طالببببب  يبببببب  لجنببببب  النزا ببببب  النيا يببببب  يلببببب  نر ببببب  الجمبببببال ر   الببببب  المال مببببب  االة اريببببب  /

 المار  ببببببب   الببببببب  لجنببببببب  ا ببببببب  ر يبببببببذ لبببببببيئ   29المةنوببببببب   مالسقببببببب   مسا مببببببب  لجنببببببب  ا مبببببببر البببببببمي ان  

  الوببببببببببببببببببببببببببببي ر مؤ ببببببببببببببببببببببببببببما  م اللجنبببببببببببببببببببببببببببب  منسمبببببببببببببببببببببببببببب   از بببببببببببببببببببببببببببباق ار   اال ريببببببببببببببببببببببببببببا .

 قبببببا  نر ببببب   ببببب  سبببببمي  ل  الببببب  / المال مببببب /ر ام   اببببب  مل بببببا   لبببببام ا ببببب  ر يبببببذ لبببببيئ  الوبببببي  وبببببمر  

  الةبببببببببببببر نبببببببببببب  نليلبببببببببببببسا قان نيبببببببببببببا  نلببببببببببببب ي سا  يالميبببببببببببببا . سقسببببببببببببا   امبببببببببببببر قببببببببببببب    الببببببببببببب ا  ا

 ابببببباذ انببببب   ال ي جبببببم  نببببباك ن جببببب  لملبببببا ل   مسالببببب   ا ببببب  ر يبببببذ يبببببم المةل بببببا   الجبببببرائ  النببببب  قبببببا  

   بببببار نر ببببب  البببببر  م   مل بببببا  ا ببببب  ر يبببببذ اسيلببببب  البببببر القببببببا  الناببببب ي    سبببببا ةبببببال  المرسلببببب  الماببببببي   .

  الاراقبببببببببببببببببببب   .  اال نببببببببببببببببببببزاز  لببببببببببببببببببببين  سلببببببببببببببببببببمسا ي بببببببببببببببببببب م مببببببببببببببببببببم ةببببببببببببببببببببال  القبببببببببببببببببببببا 

 نبببببنس  ا  لببببباط الليالبببببي   ال بببببا ي  س  مببببب  موبببببط ر ال ببببباهم   النببببب   ببببب ل  لجنببببب   لبببببمنسا  لجببببب  االمبببببر  

   رئال      ر يذ  ارن ا  جرائ   ا نزاز  ول  الر االينما  الجنل   اال نوا . 29المي ان  
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    الم ازن  % مم سون  المسمم 4: ما يو  ل قلي  ال ينجا ز  يام مةي  النائ   

  بببببب   نائ بببببب  يببببببم  نلبببببب  السببببببز  الببببببميمقراط  ال  رملببببببنان  ال رلمانيبببببب ر اليبببببب   اال نببببببيمر يببببببم   بببببب ق نيبببببب ز/

 جببببب م   بببببم مبببببم اإلقلبببببي   ببببب   غبببببمام لمناق ببببب  سوببببب    رملبببببنام مبببببم الم ازنببببب   قبببببان م البببببن ط  الغبببببازر  يمبببببا 

 % مم سون  المسمم     الم ازن .5 ين   م ما يو  ل قلي   الياع ال ينجا ز 

 نلببببب  البببببميمقراط  ال  رملبببببنان   ببببب  ال رلمبببببام الاراقببببب   يبببببام مةيببببب  ل  الببببب   ببببب ق نيببببب ز  قالببببب  النائ ببببب  يبببببم 

 م   نببببباك   بببببماع مبببببم س  مببببب   قلبببببي    رملبببببنام م جببببب م  ببببب   غبببببمام لمناق ببببب  م بببببب ييم  لالبببببييم  سبببببم ما 

م بببببببببر   قبببببببببان م الم ازنببببببببب   البببببببببنسقاق اإلقلبببببببببي ر  ال بببببببببان  قبببببببببان م البببببببببن ط  الغاز .  ببببببببببا   مةيببببببببب  ام 

    لببببببر سلبببببب    ببببببيم  غببببببمام  ار يبببببب  لببببببن  م  م ا بببببب  ةطبببببب   الببببببن اقي   بببببب  سببببببا   رلببببببا   المناق بببببب   ال وبببببب

قببببببان م الم ازنبببببب   لببببببر ال رلمببببببام سنببببببر ال ن بببببب م  نبببببباك ةال ببببببا  يلببببببر القان م . نا ابببببب  النائ بببببب   ال يم ببببببم 

نسميبببببببم سوببببببب   قلبببببببي    رملبببببببنام  ا  مسا هببببببب   ببببببب  قبببببببان م الم ازنببببببب  م م  جبببببببرا  اإلسوبببببببا  اللببببببب ان ر 

% سلبببببب  14%  لببببببر 17 لبببببب   نقليبببببب  سوبببببب  اإلقلببببببي   بببببب  قببببببان م الم ازنبببببب  مببببببم  نسببببببم ن ببببببار  ببببببالغ م 

%  ا وبببببب  ام ملببببببنسقا  النبببببب  نوبببببب   لببببببر اإلقلببببببي  12 زار  النةطببببببيطر   اببببببم ا  قببببببان م الم ازنبببببب  نوبببببب   

%  ببببب  ال  يبببببر مبببببم اللبببببن ا  ر ال نببببب  البببببر  ببببببر ر   جبببببرا  اإلسوبببببا  الابببببا   ببببب  الابببببراق  نببببب  5ال ننجبببببا ز 

  ير ببببب  النائ ببببب  يبببببم  امنينسبببببا ام نانمبببببم س  مببببب   لببببب   اإلقلبببببي   المسا هبببببا  .مسببببب  جبببببما مبببببم اجببببب  مار ببببب  ن

اللبببببب مان  الننببببببائو النبببببب  يببببببن  ال وبببببب   لسببببببا مانمببببببم   قببببببان م الم ازنبببببب   ن بببببب م  لالببببببا لالينمببببببام يليسببببببا 

ملبببببنق ال ر مار ببببب  يبببببم ن قاسبببببا  م  يبببببن   رلبببببا  قبببببان م الم ازنببببب  الاامببببب   لبببببر مجلبببببس النببببب ا  ةبببببال  ا يبببببا  

اقرار ببببببا  بببببب  مجلببببببس ال زرا  .  ببببببام النائبببببب  يببببببم  نلبببببب  م لبببببب  القببببببان م ب ال ببببببمر  ر ببببببمر المق لبببببب   اببببببم 

 مبببببس ا سبببببمر  قبببببرار م بببببر   قبببببان م الم ازنببببب  للابببببا  السبببببال   سببببب  الةال بببببا   القببببببايا الاالقببببب   بببببيم  ر يببببب  

  غببببببمامر  بببببب  سببببببيم زار   ببببببم مببببببم س  مبببببب   قلببببببي    رملببببببنام ا لبببببب    الماببببببب  الااوببببببم   غببببببمام  ةببببببا  

لسببببببب ارا  مبببببببع  زارا  الماليببببببب   النةطبببببببيط  البببببببن ط لياببببببب م اليببببببب   مبببببببر   ةبببببببر  اللبببببببنئناذ ج لببببببب  مبببببببم ا

الم اس ببببببا  سبببببب   سوبببببب  اإلقلببببببي  مببببببم الم ازنبببببب   بببببببا    لببببببر الامبببببب  يلببببببر ن ببببببريع قببببببان م الببببببن ط  الغبببببباز 

لببببب  يببببببن   قرار ببببببا مببببببم ق بببببب   2022  ير بببببا مببببببم الم ابيع.ي ببببببار الببببببر ام الم ازنببببب  الماليبببببب  للاببببببا  الماببببببب  

   النببببببب ا   لببببببب   االببببببببطرا ا  النببببببب   بببببببسم ا الابببببببراق يقببببببب  االننةا بببببببا  الم  بببببببر   ببببببب  مجللببببببب   الببببببب زرا

 النببببببببب  نوبببببببببايم  البببببببببر ملبببببببببن يا  ةطيبببببببببر  اننسببببببببب    سبببببببببما  المنطقببببببببب   2021ن بببببببببريم اال  / ا نببببببببب  ر 

الةبببببببببرا   م اجسببببببببا  ملببببببببلس   ببببببببيم انوببببببببار النيببببببببار الوببببببببمر   القبببببببب ا  االمنيبببببببب   النبببببببب  را  بببببببببسينسا 

سببببببا  االزمبببببب   ان بببببباق ال نبببببب  الليالببببببي  يلببببببر اننةببببببا  رئببببببيس الجمس ريبببببب  الا ببببببرا   اوببببببي  المئا .  اببببببم انن

 مببببببن  ال قبببببب  لس  مبببببب  رئببببببيس البببببب زرا  ب  ببببببيا  اللبببببب مان ر ناسببببببم االةيببببببر   نبببببب  لببببببيقم  ملبببببب م  قببببببان م 

   لر   ق  مم م. 2023الم ازن  االنسامي  للن  

 الن ا  النر مام يللم م قائم  مطال  للل مان .. ننومر ا سزم  مناو 

لبببببل  النببببب ا  النر مبببببام  ببببب  ال رلمبببببام سزمببببب  مطالببببب  البببببر رئبببببيس الببببب زرا  ب  بببببيا    الببببب   غبببببمام اليببببب  / 

 الل مان  لغر  ا راك الم  م النر مان     الاملي  الليالي        اا .

  سلبببببب    يقبببببب  اطلابببببب  يليسببببببا ) غببببببمام اليبببببب  (ر  ببببببام المطالبببببب  نقببببببممنسا المطال بببببب   سزمبببببب  مناوبببببب  يليببببببا 

ناوبببببب  امنيبببببب ر  بببببببال يببببببم  ابببببب  المطالبببببب  المنالقبببببب   بببببباقرار قبببببب انيم  نلبببببب ي  ملببببببذ  مرجببببببا  ةاوبببببب   م

 مناطق النر مام.
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 رئيس الجمس ري  يؤ م بر ر   يال  ال ر   المائي    ل ي    ر     الاراق

جمبببببا  ر بببببيمر اليببببب   اال نبببببيمر يلبببببر ببببببر ر     بببببم رئبببببيس الجمس ريببببب  ي بببببم اللطيبببببذ   الببببب  االن بببببا  الاراقيببببب /

  يال  ال ر   المائي    ل ي    ر     الاراق  نسا ن م   يو  السيا   الزراي .

 

 قببببببا  الم نبببببب  اإليالمبببببب  لببببببرئيس الجمس ريبببببب   بببببب   يببببببام نلقنبببببب    البببببب  ا ن ببببببا  الاراقيبببببب  ) ا (:  م  رئببببببيس 

لجنبببببب  الزرايبببببب   الميبببببباه  ا  بببببب ار  الجمس ريبببببب  ي ببببببم اللطيببببببذ جمببببببا  ر ببببببيمر الببببببنق    بببببب  قوببببببر  غببببببمامر

 النيا ي  .

   ببببببم رئببببببيس الجمس ريبببببب ر  سلبببببب  ال يببببببامر  بببببببر ر   يببببببال  ال ببببببر   المائيبببببب    ل يبببببب    ببببببر   بببببب  الاببببببراقر 

 نسببببببا ن م بببببب  يوبببببب  السيببببببا   الزرايبببببب   بببببب  هبببببب  النغيببببببرا  المناةيبببببب  القالببببببي  النبببببب  ياببببببان  منسببببببا الاببببببال  

  جبببببب  الس بببببباه يلببببببر المبببببب ارم المائيبببببب   بببببب  البببببب الم . جمببببببع ر م ببببببيرا  لببببببر    ميبببببب  نبببببببا ر الجسبببببب م مببببببم 

   ببببببار  لببببببر  بببببببر ر    بببببباي   قا بببببب  نر ببببببيم الببببببنسالك الميبببببباه   قببببببذ السببببببمر   نسببببببا  النجببببببا زا  القائمبببببب  

يلبببببببر ميببببببباه نسبببببببر  مجلببببببب   ال بببببببرا ر  لبببببببر جانببببببب  لبببببببم الن بببببببرياا   القببببببب انيم الببببببببامن  ل مبببببببم المبببببببائ  

رطببببب  طريبببببق لنن يببببب   رامجنبببببا  ةططنبببببا  ببببب   ببببب ا القطبببببا ر  الزرايببببب   ببببب  ال لبببببم ر ال نبببببا  لبببببرر  ننبببببا  نسنبببببال لةا

سيببببب  لبببببمينا  م انيببببب  لةبببببزم  ميبببببا    يبببببر  مبببببم الميببببباه   نبببببا  نببببب اه  يلبببببر نسبببببر  مجلببببب   ال بببببرا  لن زيبببببع 

الميبببببباه  انلببببببيا ي  . ل   ر ببببببيمر  لببببببر    ميبببببب  السبببببب ار ال ايبببببب   الجببببببام مببببببع م   الجبببببب ار لبببببببمام سوبببببب  

إلببببببرار  ببببب   طبببببرذر  الامببببب  يلبببببر  يجبببببام لببببب   نابببببا م ياملببببب  للابببببراق مبببببم الميببببباهر   مبببببا يببببببمم يبببببم  ا

 ننلببببببببيق م ببببببببنرك  ن ببببببببام  للة را  .   ببببببببم الببببببببرئيس  بببببببببر ر  ال ببببببببم   بببببببب  نسلببببببببيم ال بببببببببع الزرايبببببببب  

 المبببببائ  مبببببم ةبببببال   ببببب ر   بببببامل  ن بببببم  طبببببرق البببببر  السمي ببببب    ير بببببار   قامببببب  الم ببببباريع الببببببر ري   ببببب  

لبببببمينار  من  بببببا  لبببببر  م الميببببباه الج  يببببب  ليلببببب  منطقببببب  ا  ببببب ار ر مؤ بببببمار  م  قببببببي  ال يئببببب  ن ببببب     ل يببببب  

مل نببببببا  سلبببببب    نمببببببا  بببببب  سوبببببب  ل جيببببببا  القاممبببببب  .مم جببببببان س ر   ببببببم   يبببببببا  لجنبببببب  الزرايبببببب   الميبببببباه 

 ا  ببببب ار النيا يببببب ر نقبببببمير   الابببببال  لبببببرئيس الجمس ريببببب  يلبببببر  ا نمامببببب  ال  يبببببر  ملبببببذ الميببببباه  ببببب  ال لبببببم ر 

 ائيببببببببببب  المسليببببببببببب    ي يببببببببببب  الس ببببببببببباه يليسبببببببببببا .م  منبببببببببببيم  طر سبببببببببببا  البببببببببببرئيس سببببببببببب   المببببببببببب ارم الم

   بببببببم  يببببببببا  اللجنببببببب ر  م  ملبببببببذ الميببببببباه مسببببببب    لالببببببب  الرن اطببببببب   بببببببا مم الغببببببب ائ  ر م بببببببمميم يلبببببببر  

  ميببببببب  المبببببببب  قبببببببمما  ببببببب  ن بببببببريع قبببببببان م المجلبببببببس ا يلبببببببر للميببببببباه  القببببببب انيم الالزمببببببب  لبببببببمي  قطببببببباي  

 المائيببببببب   الامببببببب  يلبببببببر البببببببن مار  الزرايببببببب   الميببببببباهر   ببببببب   الجسببببببب م للس ببببببباه يلبببببببر ال بببببببر   السي انيببببببب 

 الملاسا  ال الا  مم الوسرا  زراييا .

 

https://www.ina.iq/178708--.html
https://www.ina.iq/178708--.html
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رئيس ال زرا : الاراق اننسو ةطا  االينما   النقار     م اجس  ةطا  ال را ي  

  النطرذ

اللبببببب مان ر اليبببببب   اال نببببببيمر  م الاببببببراق رئببببببيس مجلببببببس البببببب زرا  ب  ببببببيا  ا ببببببم    البببببب  االن ببببببا  الاراقيبببببب /

ذ.  اننسو ةطا  االينما   النقار     م اجس  ةطا  ال را ي   النطر 

 

 قببببببا  الم نبببببب  اإليالمبببببب  لببببببرئيس مجلببببببس البببببب زرا ر  بببببب   يببببببام نلقنبببببب    البببببب  ا ن ببببببا  الاراقيبببببب  ) ا (:  م  

السنببببببم م ببببببب  لببببببيذ رئببببببيس مجلببببببس البببببب زرا  ب  ببببببيا  اللبببببب مان ر الببببببنق   لببببببلطام طائ بببببب  ال سببببببر   بببببب  

الببببببميمر  ال  ببببببم المرا ببببببق لبببببب  ر ال نببببببا  لببببببرر  م  اللبببببب مان  رسبببببب   ال  ببببببم البببببببيذر    ببببببم  م الاببببببراق يمنلببببببك 

ع يلبببببر جميبببببع   بببببر ر  سقيقيببببب  ننم ببببب   بببببالنن   البببببمين   اإل نببببب  الغنببببب ر   ببببب  ميبببببز  لسببببب ا ال بببببا  جالنببببب  من نسبببببا

ع قبببببببببببببي  السببببببببببببب ار ال ن بببببببببببببا   بببببببببببببيم ا م  يبببببببببببببام  الط ائبببببببببببببذ . بببببببببببببا   الابببببببببببببال    قا انسبببببببببببببار  من نيبببببببببببببا

  بببببيم رئببببببيس مجلببببببس البببببب زرا ر  سلبببببب  ال يببببببامر  م  الاببببببراق يرسبببببب   الن اوبببببب  ال قببببببا    اإلنلببببببان  الن يبببببب ر 

ذر   وببببب   ملببببباراع لنرلبببببيع   قبببببم انبببببنسو ةطبببببا  االينبببببما   النقبببببار   ببببب  م اجسببببب  ةطبببببا  ال را يببببب   النطبببببر 

 بببببب  ال سببببببر  يببببببم   بببببب ره اللببببببال   الناببببببايل  بببببب   رجببببببا  المنطقبببببب   الاببببببال  .مم جان بببببب ر  يببببببر  لببببببلطام طائ

سلببببببم الببببببببيا    االلببببببنق ا ر  ي  بببببببر يببببببم اينبببببببزازه  زيببببببار  الابببببببراقر  ر  ا ن يببببببا   ا  وبببببببيا ر  مرن بببببببز 

 النن   السبار   المين  .

 

  سب ر الل مان ..  مار  الم ل  يلنئ  لمناق   ننائو زيار  ال  م الاراق  الر  ا نطم

ائببببببببنالذ   مار  الم لبببببببب   الم  بببببببب   للس  مبببببببب   نجنمببببببببع القبببببببب   الليالببببببببي  المنببببببببب ي   بببببببب   بببببببب ق نيبببببببب ز /

الاراقيببببببب ر اليببببببب   اال نبببببببيمر لمناق ببببببب  ننبببببببائو زيبببببببار  ال  بببببببم الاراقببببببب   لبببببببر الااوبببببببم  ا مري يببببببب   ا بببببببنطمر 

  سب ر رئيس ال زرا  ب  يا  الل مان .

 نبببببببر س نائببببببب  رئبببببببيس الببببببب زرا ر  زيبببببببر الةارجيببببببب ر  بببببببؤام سلبببببببيمر   بببببببماع ر يبببببببع الملبببببببن   زار الااوبببببببم  

يببببب   ا بببببنطمر  النقبببببر  ابببببمم مبببببم الملبببببؤ ليم  ببببب  ال يببببب  ا  بببببي  للن اسببببب    ببببب م الاميبببببم مبببببم المل بببببا  ا مري 

 الاراقي   اإلقليمي 

  ة ببببببر موببببببمر مطلببببببعر   البببببب   بببببب ق نيبببببب زر  م  ال نبببببب   ا سببببببزا  بببببببمم ائببببببنالذ ) مار  الم لبببببب ( لببببببنجنمع 

 ب  يا  الل مان  . ام قلي     منز  رئيس نيار الس م  يمار الس ي ر  سب ر رئيس ال زرا  

   ببببببب  الموببببببمرر  م  االجنمببببببا  لببببببيناقل ملببببببذ االننةا ببببببا  المق لبببببب   قان نسببببببار  بببببببا    لببببببر ننببببببائو زيببببببار  

ال  ببببببم الاراقبببببب  ل ا ببببببنطم ل سبببببب   زمبببببب  الببببببم الرر   بببببب لك  سبببببب  ا ما  الس بببببب م   نن يبببببب  ال رنببببببامو الس بببببب م  

  مار  الم ل ( .  ن م  رق  االن اق الليال ر الن  يلر  لالسا     ائنالذ )

 

 يال   يؤ م  ج م ر    لم  الس  م   ال  ذ يم قنل  المنها ريم

https://www.ina.iq/178703--.html
https://www.ina.iq/178703--.html
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  ر اال نبببببببيمر  جببببببب م ر  ببببببب  سقيقيببببببب  لبببببببم    بببببببم رئبببببببيس ائبببببببنالذ ال طنيببببببب  ايبببببببام يبببببببال / اللببببببب مري  نيببببببب ز

 الس  م   ال  ذ يم قنل  المنها ريم.

 ر  م   يبببببام اللجنببببب  الاليبببببا لنقوببببب  السقبببببائق الببببب   وبببببمر مبببببؤةراع نببببب ينر قبببببا  يبببببال    ببببب  نغريبببببم  يلبببببر  

 جببببب م ملببببباي   ر  ببببب  سقيقيببببب  لبببببم  الس  مببببب   ببببب  ال  بببببذ يبببببم قنلببببب  المنهبببببا ريم اللبببببلمييم يبببببم  يلبببببر 

  مسا منس  .

 بببببب  اسقبببببباق السببببببق  الس بببببباه  ب  ببببببيا  اللبببببب مان    ببببببباذ  نبببببب مم  نببببببمي   بببببب ا الم قببببببذ لببببببرئيس البببببب زرا 

ع يبببببم ميمببببب   جسببببب م الس  مببببب   ببببب  نن يببببب   رنامجسبببببا االوبببببالس   ال  بببببذ يبببببم  يلبببببر البببببس الامالببببب  ر مار بببببا

 القنل   المجرميم  مسا منس   نل ي  منطل ا   طم سا   ا نا الاراق  ال ري  .

 

 

 الاراق  السنم يةننمام م ا رانسما اللياليَّ      غمام

 يلنبببببببب   زار  الةارجيبببببببب ر اليبببببببب   اال نببببببببيمر اةننببببببببا  م ببببببببا رانسا مببببببببع نهيرنسببببببببا    البببببببب  االن ببببببببا  الاراقيبببببببب /

سزيبببببرام  السنميببببب  النببببب  يقبببببم    غبببببمامر  يمبببببا   بببببار  البببببر النمسيبببببم لاقبببببم اجنمايبببببا  اللجنببببب  الم  بببببنر     ببببب 

 القام .

 

 قالبببببب  البببببب زار   بببببب   يببببببام نلقنبببببب    البببببب  ا ن ببببببا  الاراقيبببببب  ) ا (ر  م  الم  ببببببا را  الليالببببببيَّ   ببببببيم الاببببببراق 

لبببببن     بببببال   زارنببببب   ةارجيَّببببب  ال لبببببميمر اةنبببببن  اليببببب    مقبببببر  زار  الةارجيَّببببب   ببببب   غبببببمام ر   السنبببببم يلبببببر م 

ببببببؤ  م النةطببببببيط الليالبببببب   اللبببببب ير   ببببببا  م ينبببببب  ام  الجانبببببب  الاراقبببببب    رئالبببببب    يبببببب   زيببببببر الةارج يَّبببببب  ل  

ر  يمبببببببببببا نبببببببببببر س الجانببببببببببب  السنبببببببببببم     يببببببببببب   زار  الةارجيَّببببببببببب  السنميَّببببببببببب    وببببببببببباذ لبببببببببببايم .  الالببببببببببب   

سمببببببب  يلبببببببر وبببببببايم    ببببببببا  ر  نببببببب   جبببببببر  ةبببببببال  الم  بببببببا را  الليالبببببببيَّ   سببببببب  جملببببببب  مبببببببم القببببببببايا الم 

لبببببببببنق ليَّ   لن لبببببببببيع النابببببببببا م  ببببببببب  المجببببببببباال  الليالبببببببببيَّ  الاالقبببببببببا  ال نائيَّببببببببب ر  الةطببببببببب ا  الامليَّببببببببب  الم 

 الم ل مالببببببيَّ   االقنوبببببباميَّ   ال قا يَّبببببب   ا منيَّبببببب  ر ال نبببببب  الببببببر انبببببب   نبببببب  النمسيببببببم لاقببببببم اجنمايببببببا  اللجنبببببب  

السنميَّبببببب  الم  ببببببنر    المن قببببببع  جراؤ ببببببا  بببببب   ببببببسر سزيببببببرام القببببببام ر  بببببببالع يببببببم ن ببببببام  الزيببببببارا  -الاراقيَّبببببب 

لبببببببن  ر  ن قيبببببببع  ةنل  ببببببب  .ر ياببببببب  الم  ببببببب  را  الن بببببببا    االن اقبببببببا  ال نائيَّببببببب   ببببببب  مجببببببباال  م   يبببببببمم مبببببببم م 

   ببببببر   م  الجانبببببب  السنببببببم  لببببببل  ميبببببب   رلببببببميَّ  م  جسبببببب   لببببببر نائبببببب  رئببببببيس مجلببببببس البببببب زرا   زيببببببر 

 الةارجيَّببببببببببببب   بببببببببببببؤام سلبببببببببببببيم مبببببببببببببم نهيبببببببببببببره السنبببببببببببببم   لزيبببببببببببببار  الااوبببببببببببببم  ملسببببببببببببب  الجميبببببببببببببم  .

اللقببببببا ا   بببببب   غببببببمام مببببببع يببببببمم مببببببم البببببب زرا   يبببببب  ر  م ال  ببببببم السنببببببم   جببببببر  يبببببب    مببببببس لللببببببل  مببببببم

 الملبببببببؤ ليم  مبببببببنس   زيبببببببر البببببببن طر  زيبببببببر النجبببببببار   ملن بببببببار ا مبببببببم القببببببب م ر  سبببببببب ر مم لببببببب   زار  

ناق   ل     نازيز الاالقا  ال نائيَّ   يم الاراق  السنم.  الةارجيَّ ر ن  ةاللسا 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/81457/%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1/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.ina.iq/178713--.html
https://www.ina.iq/178713--.html
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 الومر: مسار   الطائ ي  ال نان   لغا  ا ميام ا ةر  الليم

  ببببببم زيببببببي  النيببببببار الوببببببمر ر اللببببببيم مقنببببببم  الوببببببمرر اليبببببب   اال نببببببيمر  م مسار بببببب    البببببب  االن ببببببا  الاراقي /

 الطائ ي  ال نان   لغا  ا ميام ا ةر .

 

 النها  المال الناطق  ال  الس  م :  جرا ا  جميم  لنطلق لسماي  الامل  الاراقي   نسمي  

  ببببببم المنسببببببم   البببببب  الس  مبببببب  الاراقيبببببب   البببببب  الابببببب ام ر اليبببببب   اال نببببببيمر  م لببببببم  رئببببببيس /مبببببب ازيم نيبببببب ز

الببببببب زرا  ب  بببببببيا  اللببببببب مان   وبببببببرارا  ننهبببببببي  اللببببببب ق  يمليببببببب  النجبببببببار ر  يمبببببببا   بببببببار  لبببببببر  م سزمبببببببا 

   جبببببببببببببببرا ا  جميبببببببببببببببم  لبببببببببببببببنطلق لسمايببببببببببببببب  الاملببببببببببببببب  الاراقيببببببببببببببب   نسبببببببببببببببمي  النهبببببببببببببببا  المبببببببببببببببال .

 قبببببا  الاببببب ام   ببببب  سبببببمي  نل زيببببب ن :  م  زيبببببار  ال  بببببم الاراقببببب   لبببببر  ا بببببنطم  انببببب  مسمببببب  ر م ينبببببار  م  

 الاببببببببببراق يرسبببببببببب   الاالقبببببببببب  مببببببببببع ال اليببببببببببا  المنسببببببببببم   يسببببببببببا   نازيز ببببببببببا  بببببببببب  مجبببببببببباال  يميببببببببببم  .

  بببببببباذر  م  الم اس بببببببا  النببببببب  جبببببببر   ببببببب   ا بببببببنطم ر بببببببز  يلبببببببر النابببببببا م االقنوبببببببام   قطبببببببا  الطاقببببببب  

ر سيبببببب   م اإلمار  ا مير يبببببب  رس بببببب   ببببببالجس م الاراقيبببببب   بببببب  لببببببم اإلوببببببالسا  االقنوببببببامي ر  نغييببببببر المنببببببا 

  م الجانببببب  ا مير ببببب    بببببم يلبببببر جسببببب م الس  مببببب  الملبببببنمر  لسمايببببب  النهبببببا  الموبببببر     ببببب    بببببام  ننالبببببق 

 سببببببز  اإلجببببببرا ا  النبببببب  انةبببببب نسا الس  مبببببب  الاراقيبببببب  سبببببب   لببببببار الوببببببرذ  الامبببببب  ماببببببا لنسببببببمي  النهببببببا  

 .المال  

 نبببببببا عر  م   نببببببباك نطا قبببببببا  ببببببب   سببببببب    ميببببببب  اللبببببببا  اللبببببببنقال  الطاقببببببب ر سيببببببب  قبببببببرر الجان بببببببام الاراقببببببب  

 ا مير ببببببب  نلبببببببريع الجسببببببب م اللبببببببنةرال الغببببببباز الموببببببباس  ر ال نبببببببا  لبببببببرر  م  الجانببببببب  ا مير ببببببب    بببببببام 

الببببببنرانيجي   ببببببالنزا  الاببببببراق  م بببببباريع الببببببر ط ال سر ببببببائ ر  مببببببا نبببببب  االن بببببباق يلببببببر  م يقبببببب   الاببببببراق  ن ببببببر 

 ببببببامل  لم اجسبببببب  النغيببببببر المنبببببباة  .   ر الابببببب ام ر  م  ال  ببببببم الاراقبببببب   سبببببب   زمبببببب  الميبببببباه  بببببب  الاببببببراقر 

  م انيببببببب  ان نبببببببا  الابببببببراق يلبببببببر  بببببببر ا  القطبببببببا  الةببببببباص ا مير يببببببب  ر م ببببببببسار  م  الجانببببببب  ا مير ببببببب  

   ببببببببببببببببار  لببببببببببببببببر  ببببببببببببببببم  اللبببببببببببببببب ار  ا مير يبببببببببببببببب   مببببببببببببببببن  الن  ببببببببببببببببير  لغيببببببببببببببببر المسبببببببببببببببباجريم .

جميبببببع  ببببب ه النقببببباط ن ق ببببب    ببببب   جبببببم   لبببببين  االن ببببباق يلبببببر ن اوبببببيلسا   قببببب  قريببببب  ر ال نبببببا     بببببمر  م 

 لببببببببرر  م  الجببببببببان يم الاراقبببببببب   ا مير بببببببب  ان قببببببببا يلببببببببر مجم يبببببببب   جببببببببرا ا  لنسببببببببمي  النهببببببببا  المببببببببال ر 

   لببببببببي  م  نبببببببباك يمبببببببب  م ببببببببنرك   طببببببببالق سببببببببز   قبببببببب انيم جميببببببببم   سببببببببمذ سمايبببببببب  الاملبببببببب  الاراقيبببببببب  .

م  رئببببببيس البببببب زرا  ب  ببببببيا  اللبببببب مان   وببببببرارا  بببببب  ننهببببببي  اللبببببب ق الاراقيبببببب    ببببببيم الابببببب ام ر  م  لبببببب

 يمليببببببب  النجبببببببار   وببببببب ر  جميبببببببم  ر مؤ بببببببمار  م  الس  مببببببب  يازمببببببب  يلبببببببر النوبببببببسي  مبببببببم ةبببببببال  سزمببببببب  

 اإلجرا ا  الن   م   من  ن ريم ال ان  الماب  .

 

 

 

https://www.ina.iq/178711--.html
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 الاراق: الغاز المواس  المسر ق يلا    مي  النيرامه مم  يرام

  بببببم نائببببب  رئبببببيس الببببب زرا ر  زيبببببر الةارجيببببب  سلبببببيم  بببببؤامر يببببب   اال نبببببيمر ام الغببببباز الموببببباس   نيببببب ز/ ببببب ق 

 قبببببا  سلبببببيم ةبببببال  مبببببؤنمر وبببببس   يقببببب  ي منببببب  المسبببببر ق  ببببب  الببببب الم يلبببببا    ميببببب  البببببنيرامه مبببببم  يرام.

مبببببع   بببببم ر يبببببع الملبببببن   مبببببم زيبببببار   لبببببر ال اليبببببا  المنسبببببم  ا مري يببببب ر  سببببببرن    الببببب   ببببب ق نيببببب زر  م 

 الغببببباز الموببببباس  الببببب   يبببببن  اسراقببببب   ببببب  ات بببببار الن طيببببب  يلبببببا   ن بببببس  ميببببب  البببببنيرام الغببببباز مبببببم الجانببببب  

اإليران  . ابببببببباذ سلبببببببيم ام   ال ببببببب  مسطبببببببا  رئيلبببببببي  إلننبببببببال الطاقببببببب  ال سر ائيببببببب  نانمبببببببم يلبببببببر الغببببببباز 

 لالبببببب  ماليببببببيم  رميبببببب   بببببب  اليبببببب  ر   بببببب    4.5اإليرانبببببب  . يننو الاببببببراق ر البببببب   ن لبببببب" طاقنبببببب  اإلنناجيبببببب  

٪ مببببببم الغبببببباز المنببببببنو  بببببب  30الغببببباز الموبببببباس  مببببببم الببببببن طر  نقبببببب    ببببببر    بببببباز ال وبببببر   ماالجبببببب  سبببببب ال  

الاببببراقر  مببببع  لببببكر مببببا يببببزا  الاببببراق  ببببان     ببببر م لبببب   بببب  الاببببال  مببببم سيبببب  سببببرق الغبببباز  اببببم ر لببببيار   قعببببا 

ع   132يقببببببمر  نسبببببب   لل نببببببك الم ل . ن يببببببم النقببببببميرا  ا  ليبببببب  لبببببب زار  الببببببن طر  بببببب م الاببببببراق يمنلببببببك اسنياطيببببببا

% مبببببم الغببببباز الاراقببببب   ببببب   ببببباز موببببباس  اللبببببنةرال 70نريليببببب م قبببببم  م اببببب  مبببببم الغبببببازر سيببببب   م نسببببب  

 بببببببيم م   الابببببببال  الغنيببببببب   الغببببببباز الط يا .يببببببب  ر  م  11البببببببن ط لماالجنببببببب ر  يسببببببب  الابببببببراق  ببببببب  المرن ببببببب  الببببببب 

يالببببب   مقمبببببق    ل ببببب  مليببببب م قبببببم  م اببببب  ق 600الابببببراق  قبببببع ان اقبببببا مبببببع  بببببر   ن نبببببا  ال رنلبببببي  لماالجببببب  

مليببببببارا  م الر. يانمببببببم الاببببببراق يلببببببر الغبببببباز اإليرانبببببب  لن ببببببغي  مسطببببببا  ن ليببببببم الطاقبببببب  ال سر ائيبببببب ر  يمببببببا  3

 قامبببببب  ايببببببرام  لببببببن ا . 10 -5قببببببمر   زار  ال سر ببببببا ر  نببببببر  ساجبببببب  الاببببببراق مببببببم الغبببببباز اإليرانبببببب   ببببببيم 

لبببببنسقانسار ق ببببب  ام يالبببببم الابببببراق مبببببؤةرا  نقليببببب  وبببببامرا  الغببببباز للابببببراق  ابببببم نببببباةر الابببببراق يبببببم م بببببع  ببببب ه م

 مليار م الر إليرام يم الغاز الملن رم منسا. 1.6يم نلميم  2022    سر سزيرام 

ع.. الاراق  اللا مي  ي قاام م  ر  ن ا    من   امل  31ا  لر من    ياما

ن ببببببا    قابببببب   زار  الماةليبببببب  الاراقيبببببب ر  نهيرنسببببببا اللببببببا مي ر يبببببب   ا سببببببمر ن قيببببببع مبببببب  ر   بببببب ق نيبببببب ز / 

   ر  البببببب زار ر  بببببب  ر لنازيببببببز الناببببببا م ا منبببببب   ببببببيم ال لببببببميم.1983 بببببب  ا  لببببببر مببببببم ن يسببببببا منبببببب  الاببببببا  

 يببببببام  رم ل  البببببب   بببببب ق نيبببببب زر  م   زيببببببر الماةليبببببب  ي ببببببم ا ميببببببر ال ببببببمر ر  قببببببع مبببببب  ر  الن ببببببا  ر مببببببع 

 ال  ببببببم   سلبببببب  ال يببببببامر رسبببببب  البببببب زير اللببببببا م ر  ال ببببببمر  نهيببببببره اللببببببا م  ي ببببببم الازيببببببز  ببببببم لا م .

المرا بببببق لببببب   نقببببب  لسببببب  نسيبببببا   لبببببال  الملبببببك اللبببببا م    لببببب  الاسبببببمر  ينمبببببا نقببببب  الببببب زير الاراقببببب ر نسيبببببا  

 سبببببببر ن قيببببببع المبببببب  ر  مببببببم الجانبببببب  اللببببببا م ر نائبببببب   زيببببببر  لببببببال  رئببببببيس البببببب زرا  ب  ببببببيا  الل مان .

 بببببال     يببببب  الببببب زار  الماةليببببب  ناوبببببر ي بببببم الازيبببببز البببببما مر    يببببب   زار  الماةليببببب    بببببا  ي بببببم البببببرسمم ال

لل بببببببؤ م ا منيببببببب  ب مسنبببببببا المسنبببببببار  مبببببببمير ا مبببببببم الابببببببا  ال ريبببببببق ب  بببببببم ي بببببببم   ال لبببببببام ر  اللببببببب ير 

اللبببببا م  لبببببم  الابببببراق ي بببببم الازيبببببز  بببببم ةالبببببم ال بببببمر ر  مبببببمير يبببببا  م ا سببببب  المةبببببمرا  اللببببب ا  ب  بببببم 

م  بببببم   بببببرا ي ر  مبببببمير اإلمار  الابببببا  لبببببايم القرنببببب ر  مبببببمير م نببببب  الببببب زير للمرالبببببا   ال سببببب   اللببببب ا  ةالببببب

  بببببمل  المبببببب  ر  الم قاببببب   ببببببيم الجبببببان يم الاراقبببببب   اللبببببا م ر جميببببببع  النابببببا م الببببببم ل   سمبببببم  ببببببم لليمام.

  بببببب ا  الناببببببا م ا منبببببب   ن ببببببام  الببببببرؤ   ن ايبببببب  الامبببببب  ا منبببببب  الم ببببببنرك لمببببببا يبببببببمم المزيببببببم مببببببم ا مببببببم 

 لل لميمر  سل  ال يام.
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يؤ مام يلر بر ر   ن سيم  الرؤ   انجاه الس اه  يلر اإلطار  ال يع الةزيل   المال   

 الننليق   

ال ببببببببيع قببببببببيس الةزيلبببببببب ر اليبببببببب    ا مببببببببيم  الاببببببببا  لسر بببببببب   يوببببببببائ     بببببببب   السببببببببق    سبببببببب  /ال ببببببببرا  نيبببببببب ز

. رئيس  ائنالذ  م ل   القان م ن ر  المال   اال نيمر  لمل  ا   المنال ق   ا ما   الس  م  

نلقببببب  اال بببببرا  نيببببب ز  نلبببببة  منببببب ر انببببب  : جبببببر  ةبببببال   اللقبببببا   الن  يبببببم  يلبببببر ببببببر ر      بببببر  يبببببام لم ن ببببب ر 

ن سيبببببببم  البببببببرؤ  الليالبببببببي   انجببببببباه الس ببببببباه  يلبببببببر اإلطبببببببار  الننلبببببببيق     سمن ببببببب    انلبببببببجام  ر   ببببببب لك   سببببببب   

قبببببمي   المل  بببببا   المنال قببببب   بببببا ما   الس ببببب م    لببببب    االرنقبببببا    ببببب   مبببببا يوببببب    ببببب  موبببببلس  الابببببراق   بببببا  ر  ن

بببببا ي لبببببا     ببببب   يبببببام    قببببب   المببببب اطم   الامليببببب   الليالبببببي ر   نجبببببا   يمببببب    ر مم    بببببب   الةبببببمما   لل بببببا   الاراقببببب  

 الس  م   ي ر  ن  ير  المي    اإللنام  البر ر    لسا .

ر يلبببببر   ببببب     قوبببببر الجسببببب م  مبببببم  جببببب   نن يببببب   ال رنبببببامو  الس ببببب م   مبببببا يننالببببب   مبببببع طمببببب     بببببم  الطر بببببام      

ر  نجا ز          ا   النسم يا   الن  ن  اجس  .   نطل اا   ال ا   الاراق  

 

 السجر : الس  م  السالي  نام  يلر  سنرا  سق ق اإلنلام  نر   الا م  القلري 

 

ا بببببببم   زيبببببببر السجبببببببر   المسجبببببببريم اي بببببببام  بببببببائق جبببببببا ر  ر اليببببببب   ا  نبببببببيمر  م الس  مببببببب   /ال بببببببرا  نيببببببب ز

 نيجي  م ني  يلر  سنرا  سق ق اإلنلام  نر   الا م  القلري السالي  نام    ق  لنرا

   ببببببر ايببببببال   زار  السجببببببر   بببببب   يببببببام نلقنبببببب  ا ال ببببببرا  نيبببببب ز  ام  ا ةيببببببر   لببببببنق ل  رئببببببيس المنهمببببببب  

الم ليبببببب  للاببببببال  السببببببر ال اسببببببم ماجببببببم ال ببببببا    ر قبببببب    ببببببماع مببببببم ال رلمببببببام ال نببببببم  ر  يمببببببا  سبببببب  الجان ببببببام 

ع البببببر الببببب المر  ببببببا    لبببببر النابببببا م   ببببببا  المسببببباجريم  الابببببراقييم  ميببببب  مبببببم ير ببببب  مبببببنس   بببببالا م  ط ييبببببا

  الننليق الم نرك  يم ال زار   المنهم  .

   ببببببببم  جببببببببا ر :   لببببببببنامام البببببببب زار  إليببببببببام  الببببببببرا  يم  ببببببببالا م  الط ييبببببببب  ر ال نبببببببب   لببببببببر  م  البببببببب زار  

 ايبببببب  الابببببب م  الط ييبببببب  لمببببببم ير بببببب  ملببببببنام  للناببببببا م مببببببع جميببببببع الببببببم   المبببببببي    المنهمببببببا  الم ليبببببب  لن

ع ال  ا ا  الالمي  منس  .   يسا ةو وا

  ينببببببب ل  م  الس  مببببببب  الساليببببببب  نامببببببب    بببببببق  لبببببببنرانيجي  نؤ بببببببم يلبببببببر  سنبببببببرا  سقببببببب ق اإلنلبببببببام  النق ببببببب   

  الا م  القلري  .
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 اال رام يسلم م سونس  مم الم ازن .. مابل   الن ط  الغاز  قائم 

سلبببببب  السببببببز  الببببببميمقراط  ال رملببببببنان ر اليبببببب   اال نببببببيمر ملبببببب ل  سوبببببب   قلببببببي    البببببب  المال مبببببب  اإلة اريبببببب / 

 رملببببببنام مببببببم قببببببان م م ازنبببببب  الاببببببا  السببببببال ر  يمببببببا   ببببببذ يببببببم مةرجببببببا   ايمببببببا  ال  ببببببم ال ببببببرم   بببببب  

 الااوم   غمام.

ال ببببببرم  الم ببببببا   مببببببع  قببببببا  القيببببببام   ببببببالسز ر   ببببببا  بر  بببببب  سببببببمي  ل  البببببب  / المال مبببببب  /ر  م  ال  ببببببم 

بببببينس  اجنمايانببببب   الس  مببببب  المر زيببببب  من اجبببببم مبببببم يببببب   امبببببس االسبببببم  ببببب   غبببببمام ر ال نبببببا البببببر  م  ا ةيبببببر ل 

 مع س  م   غمام الي   .

ع مببببببع  زار  الببببببن ط  نبببببب  االن بببببباق يلببببببر    ببببببباذر  م  ال  ببببببم الم ببببببا   يقببببببمر يبببببب    مببببببس االسببببببمر اجنمايببببببا

 م الن ط  الغاز ال   يام ا    قر   يم ال ا ميم .ن  ي  لجام مم الطر يم لمنا ا  ن ريع قان 

   بببببببب  القيبببببببام   سبببببببز   بببببببارزان ر  م  زيبببببببارا  الجانببببببب  ال بببببببرم  البببببببر  غبببببببمام لبببببببن  م ملبببببببنمر  لسبببببببيم 

  نسا  المم  الزمني  المسمم  لقان م الن ط  الغاز  ارلال  لق   ال رلمام .

 م  ال  ببببببم ال ببببببرم  الم ببببببا   ان ببببببق ر   ببببببم 2023  مببببببا   بببببب م سوبببببب   قلببببببي   رملببببببنام مببببببم م ازنبببببب  الاببببببا  

 % مم الم ازن  الاا  . 14مع الس  م  المر زي  يلر امرال سو  

 يجبببببببر  ال  بببببببم ال بببببببرم  الم بببببببا   لللبببببببل  مبببببببم الزيبببببببارا   يقبببببببم االجنمايبببببببا  مبببببببع الس  مببببببب  المر زيببببببب  

  لمسا لببببب  ال وببببب   البببببر ان ببببباق نسبببببائ    ببببب م مل بببببا  يميبببببم  ا رز بببببا سوببببب  اإلقلبببببي  مبببببم الم ازنببببب   اإلببببببا 

البببببر ن بببببريع قبببببان م البببببن ط  الغببببباز.     قببببب  لببببب اقر يبببببزا نسبببببالذ ال بببببن ر نببببب ةر ارلبببببا  قبببببان م الم ازنببببب  

لمجلببببببس النبببببب ا  الببببببر الةال ببببببا   ببببببيم ا قطببببببا  ال رميبببببب ر  يمببببببا رجبببببب  ن جبببببب   قببببببرار الم ازنبببببب  الببببببر ال ببببببسر 

  المق   .

 الي    زير الةارجي  اإليران  يز ر الاراق 

مسببببببر االيرانيبببببب  لالن ببببببا  ام  زيببببببر الةارجيبببببب  االيرانبببببب ر سلببببببيم اميببببببر قالبببببب    البببببب    البببببب   غببببببمام اليبببببب  / 

ال ال بببببببا ر البببببببن ماال للم بببببببا را  االقليميببببببب  النببببببب  نجريسبببببببا ايبببببببرام مبببببببع   اليببببببب  ي بببببببماللسيامر يبببببببز ر الابببببببراق 

 الم   الوميق   الجار ر  سل   وذ الوسي  .

ر  نابببببببان ر ةببببببال  المبببببببؤنمر    ببببببام  ال  البببببب   نببببببب   يلببببببم المنسبببببببم   البببببب   زار  الةارجيبببببب  اإليرانيببببببب  ناوبببببب

الوببببببس   االلبببببب  ي ر  م   زيببببببر الةارجيبببببب  سلببببببيم اميببببببر ي ببببببماللسيام لببببببيق    زيببببببار  الببببببر الاببببببراق قري ببببببا ر 

ال نبببببا البببببر  م   ببببب ه الزيبببببار  ننمسببببب ر سببببب   الاالقبببببا  ال نائيببببب   بببببيم ايبببببرام  الابببببراق  البببببن ماال للم بببببا را  

 .   بببببار  نابببببان   لبببببر مبببببا  يلنببببب  الابببببراق   نببببب  االقليميببببب  النببببب  نجريسبببببا ايبببببرام مبببببع البببببم   الوبببببميق   الجار 

لببببببينسا ر مببببببع  مير ببببببا سبببببب   الةال ببببببا  اإليرانيبببببب  ا مير يبببببب   م ببببببب   االن بببببباق النبببببب   ر قببببببائالر  م  ايببببببرام 

نرسبببب   الن  يببببم  قيبببببا   يبببب  م لبببب   بببببم ر  نببببا   ببببب  س ببببه االطببببار الابببببام   يمببببا يةببببص االن ببببباق النبببب     الاببببب م  

اذ اليببببببب ر  ا ا قامببببببب  الس  مببببببب  الاراقيببببببب   ببببببب ما  م ر ) ببببببب   ببببببب ا البببببببر نط يقببببببب   الاببببببب م  الملبببببببؤ ل  لالطبببببببر



 

 1212-1-12/  الثالثاء

 271العدد / 

18 
 

المجببببببا (  ببببببام  لببببببك الببببببم ر مرسبببببب   بببببب  مببببببم ق لنببببببا ر  ن مبببببب   بببببب  ن لبببببب ر االرام  الليالببببببي  لببببببم  الجانبببببب  

 االمير   للا م  الر االن اق الن     ام ن سم الن و  الن اق .

  الل مان  ينمة   ةويعان نر    ميالر  نسميم    نمة  م ل    ام سام  ما     ام  .. 

ا امنيعبببببا  ليالبببببيعا يقببببب  سام ببببب  ماميببببب  طالببببب   سبببببم  قبببببر     الببببب   غبببببمام اليببببب  / ن بببببسم مسا هببببب  ميبببببالر نببببب نرع

المسا هبببببب ر  يمببببببا نببببببمة  رئببببببيس البببببب زرا  ب  ببببببيا  اللبببببب مان   ةوببببببيعا  القبببببببي ر  لببببببط نسميببببببم ليالبببببب  

    نم ي   القبي  .

جيايلبببببب   ال بببببب   ببببببال   بببببب  قبببببباطع  ببببببما  قبببببببا  الةببببببالص   ببببببسم  منطقبببببب  زراييبببببب  مسوبببببب ر   ببببببيم قرينبببببب  

مبببببمنيا  يبببببنس  نلبببببا   لبببببط سالببببب  مبببببم  11 ببببب   بببببما  ميبببببالر(ر اسبببببما ا ماميببببب  الببببب ر  يبببببم مقنببببب   اوبببببا   20)

 الن نر.

 قببببببا  موببببببمر لبببببب ) غمام اليبببببب  (ر ام   نبببببباك نبببببببار ا  ببببببيم ام ي بببببب م السببببببام  نبببببباج  يببببببم نببببببزا  ا   جبببببب   

ا  وببببب  يلبببببر  جببببب  اللبببببري  البببببر المنطقببببب  مبببببع نبببببم ق قببببب ا  ملبببببل  ر ال نبببببا البببببر ام    بببببما امنيبببببا س  ميببببب

   ير   ما   االنن ار السن ا  الم قذ .

 ا ببببببار الببببببر ام  رئببببببيس مجلببببببس البببببب زرا  ب  ببببببيا  اللبببببب مان  اوببببببمر ناليمانبببببب   ببببببالنسقيق ال بببببب ر   بببببب  

مال لببببببببا  السام بببببببب   نقببببببببمي  نقريببببببببر ياجبببببببب  لم ن بببببببب  ر م ينببببببببا ام  اللببببببببايا  المق لبببببببب  لن ببببببببب  ة ايببببببببا  

  سل  مال لا  السام   .ماسو  

مببببببم جان بببببب ر ميببببببا النائبببببب  يببببببم مسا هبببببب  ميببببببالر ريببببببم الببببببم ل  ر القائببببببم الاببببببا  للقبببببب ا  الملببببببلس  ب  ببببببيا  

 الل مان  الر النمة  ال  ر   الااج     السام    يما  مم    نم ي  القبي  .

ممببببببا  اال ريببببببا   بببببب   طالبببببب  الببببببم ل  ر اللبببببب مان   النببببببمة  لبببببب  رم  الملي ببببببيا  االر ا يبببببب  النبببببب  الببببببن اس  

  ب  النسار م م ة ذ ا  ة ي  مم ا  رام  امن  ر  سل   و  .

 اين ببببببر  م  الببببببنسماذ زمببببببر ار ا يبببببب  نا ابببببب  للملي بببببببيا  للمببببببمنييم اال ريببببببا   بببببب  قريبببببب  الجيايلبببببب   قببببببببا  

 اوبببببا   الا بببببرا  مبببببم المبببببمنييم  ببببب   الةبببببالص   بببببب  النسبببببار  امبببببا  انهبببببار الجميبببببع مبببببا ام  البببببر الن بببببسام 

  ابس   القان م  الم ل   اللل  المجنما  . النسان 

 ابببببباذ انببببب    ببببب  ال قببببب  الببببب   نلبببببنن ر  يببببب   ببببب ا الامببببب  االر بببببا   الج بببببام مبببببم ق ببببب  الميلي بببببيا  المن لنببببب  

 ببببب  مسا هببببب  ميبببببالرر  اننبببببا نسمببببب  القببببب ا  االمنيببببب  الملبببببؤ لي  ال املببببب   نبببببمي  ا البببببر القيبببببا    اج سبببببا  ببببب  

 ارلببببببا  رلببببببال  اطمئنببببببام الببببببر الا ائبببببب  المبببببب ي ر  لبببببببمام  ملببببببك االر   القوبببببباص الاببببببام  مببببببم الجنببببببا 

يبببببم  ن بببببرار   ببببب ا اسبببببما  مؤلببببب   ر مسببببب را مبببببم  الببببب  ا  البببببر ةيبببببارا  اةبببببر  م ليببببب   قان نيببببب  لسمايببببب  

ا لنبببببا الابببببز   ببببب  سبببببا  يبببببم  نبببببمة  القائبببببم الابببببا   ةوبببببيا ا يبببببم  قبببببمر  القببببب ا  االمنيببببب  الس ببببباه يلبببببر ار ا  

 الم اطنيم .

 ل الملي ببببببيا   نن يبببببب  جرائمسببببببا  بببببب   ببببببب  النسببببببار  م م ة ببببببي  مببببببم القبببببب ا   اببببببباذ الببببببم ل  ر ام  ةببببببر

  ببببب   االمنيببببب   ببببب  هبببببا ر  ةطيبببببر  جبببببما  مليببببب   ابببببب  يلبببببر ةبببببر ل زمبببببا  اللبببببيطر  مبببببم ايبببببم  الم لببببب  

نسببببم  للم لبببب   القببببان م  اللببببل  المجنمابببب    بببب  امببببر سبببب رنا منبببب  لببببا قا  بببب  سام بببب  قريبببب  نسببببر االمببببا   لبببب  

 نن رر  ام  يا  الرام  .نر  ا  رام    ا   الي   
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جساز المةا را  ال طن  يالم الق   يلر ا نيم مم مسر   الامال  ا جن ي   س زنسما 

  لذ م الر 641

مبببببم مسر ببببب   يلبببببم جسببببباز المةبببببا را  الببببب طن ر اليببببب   اال نبببببيمر القببببب   يلبببببر ا نبببببيم   الببببب  االن بببببا  الاراقيببببب / 

  لذ م الر. 750الامال  ا جن ي   س زنسما 

   بببببر الجسببببباز  ببببب   يبببببام نلقنببببب    الببببب  ا ن بببببا  الاراقيببببب  ) ا (ر  نببببب   البببببنناماع البببببر ن جيسبببببا  القائبببببم الابببببا  

للقببببببب ا  الملبببببببلس  ب  بببببببيا  اللببببببب مان ر   ببببببب  اطبببببببار السملببببببب  النببببببب  نن ببببببب  ا القببببببب ا  ا منيببببببب  الاراقيببببببب  

جن يبببببب   المنالي بببببيم  لببببببار الوببببببرذ م ببببببارز جسببببباز المةببببببا را  البببببب طن  الاراقبببببب  لمالسقببببب  مسر بببببب  الاملبببببب  اال

نن ببببب  يملينبببببيم من وبببببلنيم  النابببببا م مبببببع القببببب ا  المالببببب   لبببببالر   نبببببنم م مبببببم القبببببا  القببببب   يلبببببر ا نبببببيم 

$( لببببببب امائ   ةملببببببب م  لبببببببذ م الر مابببببببم  750.000مبببببببم المنببببببب رطيم  سببببببب ه الجبببببببرائ    س زنسمبببببببا م لببببببب" )

 للنسري  .

 

 

 سري  الم نقا  الن طي   اينقا   ير     المةمرا     مسا هنيمب ط   ر لن

 يلنبببببب  ةليبببببب  االيببببببال  ا منبببببب ر اليبببببب   اال نببببببيمر يببببببم ببببببب ط   ببببببر لنسريبببببب  الم ببببببنقا   اللبببببب مري  نيبببببب ز/

الن طيببببب   ببببب  مسا هببببب   ا ببببب ر  القببببب   يلبببببر مبببببنس  ير ببببب  الجنلبببببي  يقببببب    نبببببر يو  نجبببببار  المةبببببمرا   ببببب  

 الااوم   غمام.

الببببببببنة ارا   مميريبببببببب  ر انبببببببب    نم نبببببببب  م ببببببببارزاللبببببببب مري  نيبببببببب ز  بببببببب   يببببببببام  رم لبببببببب  قالبببببببب  الةليبببببببب  

النا اببببب  البببببر المميريببببب  الاامببببب  لاللبببببنة ارا   االمبببببم  ببببب زار  البببببم ا  مبببببم بببببب ط   بببببرا لنسريببببب    ا ببببب   امبببببم

ر سيبببببب  نبببببب  الا بببببب ر ماةبببببب  البببببب  ر يلببببببر مسطبببببب   ا بببببب  مسا هبببببب  -الم ببببببنقا  الن طيبببببب   بببببب  قبببببببا  المسا يبببببب  

 (ر ن  الب ط  ام النسوا  الم ا قا  القبائي  الالزم  .٣مننقل   ةزانا  مةنل   االسجا  يمم)

القببببب   يلبببببر  سبببببم مر جببببب    غبببببمام البببببنة ارا   امبببببم مميريببببب    ببببببا  :  مبببببم جسببببب  اةبببببر  القببببب  م بببببارز

ير ببببب  الجنلبببببي    لبببببك مبببببم ةبببببال   مبببببيم مس ببببب  ن  نببببب    غبببببمام   منطقببببب  اليرمببببب ك نجبببببار المببببب ام المةبببببمر   ببببب  

 م ارز المميري  ان ا ر م بس  ان   ن  نللي  المنس  الر الجسا   ا  االةنواص .

 

https://www.ina.iq/178714--750-.html
https://www.ina.iq/178714--750-.html
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/3870039611/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47597/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47597/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/3870039611/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%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/47586/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF/ar/
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  ا     م ياا  الم الر للس اال  الةارجي مزام الامل  الاراق .. ارن

ارن ابببببب  م ياببببببا  ال نببببببك المر ببببببز  الاراقبببببب  للسبببببب اال  الةارجيبببببب  مببببببم الببببببم الر ا مري بببببب   بببببب    بببببب ق نيبببببب ز/

 مزام الي   اال نيمر يلر سلا  الم ياا  النقمي .

الببببببم الر    ببببببر مرالبببببب    البببببب   بببببب ق نيبببببب زر ا م ال نببببببك المر ببببببز   ببببببا  اليبببببب   ةببببببال  مببببببزامه ل يببببببع   ببببببرا  

 1305م الرار  طا ببببببببا ال نببببببببك  لببببببببار وببببببببرذ البببببببباس  لبببببببب"  817ال ببببببببا    650ملي نببببببببا    122االمري بببببببب ر 

 1310منببببببببانير ل بببببببب  م الر لالينمبببببببباما  الملببببببببننمي   النلبببببببب يا  الم ليبببببببب  لل طاقببببببببا  االل نر نيبببببببب    لببببببببار 

 منانير ل   م الر      نقم . 1310ل   م الر للس اال  الةارجي    لار   منانير

ذ مرالببببببلنا ام ماهببببببب  الم ياببببببا  مببببببم البببببببم الر    بببببب  لنازيبببببببز ا روببببببم   بببببب  الةبببببببارل يلببببببر  ببببببب    ابببببببا

 36م الرار  يمببببببببا    بببببببب  ال قيبببببببب  ال الغبببببببب   817    ل ببببببببا 850ملي نببببببببا   85)سبببببببب اال ر اينمبببببببباما (    اقببببببببع 

  لذ م الر يلر     م ياا  نقمي  . 800ملي نا  

موببببببارذر  يمببببببا  لبببببب"  10ر النقببببببم   لبببببب" يببببببمم ا    ببببببار مرالببببببلنار ارلببببببر ام الموببببببارذ النبببببب  ا ببببببنر  الببببببم ال

موبببببر ار  يمبببببا  بببببام اجمبببببال   22يبببببمم الموبببببارذ النببببب  قامببببب   نل يببببب  طل بببببا  نازيبببببز االروبببببم   ببببب  الةبببببارل 

  ر  . 140يمم  ر ا  الورا    الن لط الم ار      المزام 

 1111 ةال  الاراقي  المطارا  ي ر ننقل ا ملا ر مالييم 8 نس : رلمي   سوائي 

 الاراقيبببببب  للمطببببببارا  الج يبببببب  للسر بببببب   سوببببببائي  اال نببببببيمر المببببببمن ر الطيببببببرام لببببببلط   وببببببمر  نيبببببب ز/ يممبببببب از

 .الماب  2022 لاا 

 النجاريببببب  الجببببب   النقببببب  سر ببببب   بببببسم   اللبببببلط ر  ببببب  الجببببب   النقببببب  قلببببب   وبببببمره الببببب   النقريبببببر   سلببببب 

 لسر ببببببب  النمببببببب  نلببببببب     اقببببببب  ر2021 لابببببببا  البببببببرسال   ابببببببمم مقارنببببببب % 157  نلببببببب   نمببببببب اع  للملبببببببا ريم

 % . 194  لغ   نل   2021  اا  مقارن  2022 يا     الملا ريم

 9 نسببببببب  الاراقيببببببب  المطبببببببارا   لبببببببر  القبببببببامميم المغبببببببامريم الملبببببببا ريم مجمببببببب     م  لبببببببر النقريبببببببرر    بببببببار

 الاراقيببببب  المطبببببارا  جميبببببع  ببببب   مغبببببامر   ا طببببب  رسلببببب   لبببببذ 79  لبببببر  وببببب  رسبببببال    ابببببمم ملبببببا ر ماليبببببيم

 ( .اللليماني  ال ور ر النجذر  ر ي ر  غمامر: )    
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  ز   ربي   ميم  نبر  ل نام  ل ريا   للطيم  جن   نر يا

مرجببببا ر  ببببار  سببببا  6.4 بببب  ل نببببام  لبببب ريار   قبببب    ببببز   ربببببي   قبببب    RTمرالببببل  ا ببببام ر لببببيا اليبببب  / 

 ل ام ل نام  ل ريا   للطيم  منطق   نطا يا جن   نر يا.

مرجبببببا  يلبببببر مقيببببباس ريةنبببببرر  ببببب   6.3الزلزالببببب   لببببب ريار   قببببب    بببببز   رببببببي   قببببب      بببببام مر بببببز الروبببببم 

  الن قي  المسل . 20:04 ل ا   ل نمر م ينم اللاي 

مرجبببببا ر  ببببببر   اليببببب   انبببببا  جنببببب     6.4 ببببب م الزلبببببزا   وبببببل  ق نببببب      بببببار    الببببب     بببببام  النر يببببب ر

  انا .مرجا     قبا  ومنماغ   الي   5.8نر يار  زلزا   ةر  ق   

المببببببب اطنيم  اال نابببببببام يبببببببم الم بببببببان  المنببببببببرر   ببببببب  منطقببببببب    طال ببببببب   مار  الطببببببب ارر  ال ببببببب ار  النر يببببببب ر

 الزلزا      انا .

    ام  س م ييامر  انسيار يمم مم الم ان      ما  ل ريا  جن   نر يا ننيج  الزلزا  الجميم

ز  ا رببببببي  ا ةيبببببر   ببببب  المنطقببببب ر   يلنببببب   لبببببائ  اإليبببببال  النر ببببب ر يبببببم  قببببب    ببببببرار جميبببببم   ابببببم السببببب

 لبببببما  وببببب   انسيبببببار م بببببام  ببببب  ممينببببب   نطا يببببب  النر يببببب ر  مبببببا   بببببام  يبببببم انقطبببببا   امببببب  للنيبببببار ال سر بببببائ  

    مقاطا   انا  جرا  الزلزا .

 ببببببزا  ارنماميبببببب  منبببببب   قبببببب    10   يلببببببم مر ببببببز   سببببببا  الببببببزالز   بببببب  جامابببببب  ال  لبببببب  ر النر يبببببب ر نلببببببجي 

 ا .الزلزا  الجميم     ان

  ز  ارنمامي  سم       الي   انا    ر الزلزاليم الجميميم. 20 قا  نائ  الرئيس النر  ر  م 

  سلببببب  قنبببببا   الجزيبببببر   ال ببببببائي ر  قبببببع يبببببمم مبببببم اإلوبببببا ا   ببببب   بببببما   ر ببببب  لببببب ريار جبببببرا  الزلبببببزا  

 ر  مببببببا نبببببب  نلببببببجي  انسيببببببار يببببببمم مببببببم الم ببببببان   بببببب 6.4البببببب   بببببببر   اليبببببب   انببببببا  جنبببببب    نر يببببببا  قبببببب   

 جنميرس  ايزاز ننيج  السز  ا ربي  الاني   الن  بر   المنطق 

 الل ار  الل ري     م ل   ن او  النق ا  الملايما 

 / Rt  اوببببب  اللببببب ار  اللببببب ري   ببببب  م لببببب   البببببنق ا  الملبببببايما  اإلنلببببباني  ليبببببن  نجسيز بببببا   رلبببببالسا 

 ن ايا ل  ال  المن   يم    الممم المنبرر  مم الزلزا .

 رنبببببب  نج لبببببب   بببببب   ر قبببببب  اللبببببب ار   روببببببم  الامبببببب  البببببب   يقبببببب    بببببب  اللبببببب ري م  الناببببببا م مببببببع يملبببببب  

 الم اطنيم الر س ال يم يقمم م يم الا م  يبا.
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  لط  لع  انسيارا .. زلزا  جميم ي اق  ال ار      نر يا

 لببببب ريا  ببببب  سبببببيم مببببا زالببببب  نر يبببببا نلملبببب  ةلبببببائر الزلببببزا  القببببب   الببببب   بببببر  الببببب الم لبببب ا  نيببببب ز ير يبببب / 

  رايببببببر الجببببببار ر  بببببب  قع ي ببببببرا  اتالذ مببببببم القنلببببببر  الجرسببببببرر  يلنبببببب   يئبببببب  ال بببببب ار   6المجببببببا ر ر  بببببب  

 مرجا ر     قلي   انا ر جن    ال الم. 6.4النر ي ر نلجي  زلزا  جميم   م  

موبببببببمره مي نببببببب   6.4ر  م الزلبببببببزا  ا   ر ملبببببببا  اال نبببببببيمر  بببببببام  قببببببب    يئببببببب  ال ببببببب ار  النر يببببببب     ببببببببس 

  ل . 16.7    الي   انا   امق 

 لمنببببببرا ر  يمببببببا  7موببببببمره لببببببمنماغ  امببببببق  5.8 ببببببام  قبببببب    زلببببببزا    سلبببببب  الموببببببمرر  انبببببب  نبببببب  نلببببببجي 

  ر  ا  ال   لر ةارل ال ي          سال  مم الة ذ ال ميم.

ر  لبببببط ة بببببي   انبببببا  ارنماميببببب   ابببببم الزلبببببزا  ا ةيبببببر الببببب   ببببببر  بببببز   12  ببببب  المجمببببب ر جبببببر  نلبببببجي  

 مم  زا   ةر     اللايا  القامم .

 لببببب نمر م  لبببببر جانببببب  انسيبببببار  اببببب  الم بببببان      بببببم  نقبببببارير نر يببببب ر انقطبببببا  النيبببببار ال سر بببببائ   ببببب  منطقببببب 

 8    بببببب م  لبببببكر   بببببار نائببببب  البببببرئيس النر ببببب ر  بببببؤام  قطبببببا ر  لبببببر نلبببببجي  مبببببم جبببببرا  السبببببز  ا رببببببي .

  ز  ارنمامي   ام الزلزا  الجميم. 20  وا ا  ا ر الزلزا  ال   بر   انا ر مؤ ما روم    ر مم

 ن     المناطق الن  بر سا الزلزا  الجميم. س   قطا ر الم اطنيم يلر يم  المة    لر الم ا

  ببببببار لبببببب ام م   مجببببببا ر  لنر يببببببا م بببببب  ل نببببببام  لبببببب ريا   للببببببطيم  ببببببالسز  ا ربببببببي  النبببببب  لببببببجل   بببببب  

 انبببببا . ل  نبببببرم  ابببببم نقبببببارير مقيقببببب    ببببب م سجببببب  البببببممار الببببب   نجببببب  يبببببم الزلبببببزا  الجميبببببم  ببببب   انبببببا ر  ببببب  

  رايبببببببر  ببببببب  يبببببببمم مبببببببم منببببببباطق  6لبببببببزا  سبببببببيم مبببببببا زالببببببب  نر يبببببببا نامببببببب    ببببببب   مؤ   لنة يبببببببذ ن ابببببببا  ز

  رايبببببببر يبببببببم سيبببببببا  ماليبببببببيم  6الجنببببببب  . نرج  نقبببببببميرا  منهمببببببب  م ليببببببب ر  م يبببببببؤ ر الزلبببببببزا  القببببببب   لببببببب 

ا  بببببةاص  ببببب  نر يبببببا  لببببب ريا. نزيم السبببببزا  ا رببببببي  الجميبببببم  مبببببم الاببببب   الملقبببببر يلبببببر يبببببانق اللبببببلطا  

يبببببام   يببببب ا  ال  يبببببريم الببببب يم  بببببرم   النر يببببب ر  ببببب  سبببببيم ن اجببببب   بببببباا  نلبببببانيا وبببببا ار  لببببب   الساجببببب   لبببببر  

  رايببببببر  بببببب  ال ار   ا   ببببببر  ن ببببببا  منبببببب   6  وببببببذ الببببببرئيس النر بببببب ر رجبببببب  طيبببببب   رم  ببببببامر زلببببببزا  الزلزا .

 يا . 100ن ليس الجمس ري  ق   

   بببببم  رم  بببببام  م يمليببببب   يبببببام  اإليمبببببار لبببببن م   ابببببم  لبببببا يعر م بببببمما يلبببببر نلبببببةير  ا ببببب  اإلم انيبببببا   جببببب  

 مليار لير  مم  زار  الةزين  . 100قائال:  ةوونا ماالج  ال بعر 

 مببببببم المن قببببببع  م نلببببببنمر يمليببببببا   يببببببام  اإليمببببببار يببببببا   امبببببب   سلبببببب  نوببببببريسا  الملببببببؤ ليم ا نببببببراكر 

 لببببببط بببببببغ ط   يببببببر  مببببببم جانبببببب  الماارببببببب  النبببببب  نسمبببببب  الس  مبببببب  الملببببببؤ لي   بببببب  نبببببب ةر  وبببببب   الببببببمي  

 مناطق المنبرر .المقم  للمنبرريم  النسا م     ر ط ال نا     ال

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AB+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9&contentId=1599054
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%B2%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%84&contentId=1599054
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%87%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%8A&contentId=1599054
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  ال  الطاق  ال ري  نجر  مسام ا  مع  يرام  ام ا ن ا سا نازيز طسرام مم ن اطسا 

 الن   

 ابببببم نقبببببارير   ببببب م ا ن ببببباذ م ن بببببيم نبببببا ايم لل  الببببب  الم ليببببب  للطاقببببب  ال ريببببب  نةوبببببي   يبببببرام  /٤٢ بببببرانس 

مسام ببببببا  مببببببع طسببببببرام سبببببب   %ر  يلنبببببب  ال  البببببب  ا مميبببببب  ملببببببا  ا سببببببم  نسببببببا نجببببببر  84ي رانيبببببب    نلبببببب   

% الالزمبببببب  إلننببببببال قن لبببببب   ريبببببب . 90ننببببببائو الن نببببببيل ا ةيببببببر ر ال لببببببيما  م نلبببببب   النةوببببببي  قري بببببب  مببببببم 

  بببببب ا اال ن بببببباذ ال ببببببان  لل  البببببب  ةببببببال  ال ببببببسر الجببببببار ر  بببببب  سببببببيم  م م ا بببببببا  الابببببب م   لببببببر االن بببببباق 

   الن    ال نزا  منا ر .

م نببببببا ايم لل  البببببب  ا مميبببببب  ي رانيبببببب   جببببببر  نةوببببببي    اببببببم وببببببم ر نقببببببارير وببببببسا ي  يببببببم ا ن بببببباذ م ن ببببببي

 . يرام %ر  يلن  ال  ال  الم لي  للطاق  ال ري  ا سمر  نسا نجر  مسام ا  مع84 نل   

 نقلببببببب    الببببببب    لببببببب م رغ  ل ن بببببببا  يبببببببم موبببببببمريم م ل مالبببببببييم ا ن ببببببباذ م ن بببببببيم ملبببببببن يا  نةوبببببببي  

 % الالزم  إلننال قن ل   ري .90 منر  قلي  مم نل   

  مببببببع  يببببببرام  قالببببب  السيئبببببب  ا مميبببببب  ي ببببببر  نببببب ينر ر  م مببببببمير ا الاببببببا  را اييبببببب   ر لببببب   يجببببببر  مسام ببببببا

 س   ننائو  ن ط  الن نيل ا ةير  .   با    ن   ليطلع مجلس المسا هيم يلر )الةالوا ( .

ي بببببار  لبببببر  م مجلبببببس المسبببببا هيم يابببببم  سبببببم جسببببباز  نقريبببببر الليالبببببا   ببببب  ال  الببببب  الم ليببببب  للطاقببببب  ال ريببببب ر 

  لر جان  المؤنمر الاا  اللن   للم   ا يبا     ال  ال .

ا هيم ال يانبببببببا  الماليببببببب  لل  الببببببب    رنامجسبببببببا  ميزانينسبببببببار  يقبببببببم    ن وبببببببيا   لبببببببر  يبببببببمرس مجلبببببببس المسببببببب

  المؤنمر الاا     نسا.

   رم    لببببب م رغ   نببببب   يجببببب  يلبببببر الم ن بببببيم نسميبببببم مبببببا   ا  انببببب   يبببببرام قبببببم  ننجببببب   ببببب ه المبببببام  يبببببم 

  الطببببببرم قوببببببمر      ا  ببببببام النر يببببببز نانجببببببا يببببببم نببببببرا    يببببببر مقوبببببب م   لبببببب   وببببببا  ا  نقنيبببببب   بببببب   جسببببببز

 المر ز  الن  نلنةم     نةوي  الي راني  .

 

 

 

 

 

https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/20221006-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D9%87%D8%B3%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%87%D9%84-%D8%A3%D9%81%D8%B3%D8%AF%D8%AA-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%A5%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
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