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نائببببيس ئببببالسوابببببلسەونببببدەيسلتقببببايسدەلسمهببببلوساب مببببسسهبببب ئالسەواو د ابببب سدمببببللسوببببلس   ببببا س ❖

 (ودقعسوابلسەوندەي(تت)6صت)س(34ه وواناتسدەودفدلسەوع ها سەووقا ك سفسسەوو  و س)

هغبببببلەلسدەووتاف ببببباتتتس قوبببببا سو بببببد  سوبدتبببببلەتس:سفبببببسسهببببباق سەو بببببامل ەويبببببلواتسەونااهاببببب س ئبببببالس ❖

 (ەوف ەتسنادز(تت)6صت)2023ەو كنا سفسسودزەن س

:سەووضبببببسسهام وبببببالسەوبببببلەئ  سەودەتبببببل سهي بببببدصسقببببباندلسەتوبببببلسفبببببدەزسەوماندناببببب سەونااهاببببب مضبببببدس ❖

 (دكاو سەووعبدو سەإليها ا (تت)7صت)ە ن ياهات

اكقبببب سمببببلسوببببلفسقببببظسەووابببباطسفببببسسوتاف بببب سوا ببببالسدا اوببببيسەوتكدوبببب سسكبببب ايسمباببببد سنائببببيەو ❖

 (ەو دو ا سنادز(تت)7صت)هإنماذها

اب ببب سس:سواببببلسەوبببدز ە سەوع ەقبببسساتبببللس  بببعا  سەوبببنف سفبببسسەوودەزنببب سيببب  سەونائبببيسمببببسسەو وبببسس ❖

 (قفقسنادز(تت)8صت)ەوومهب 

ەوه ووبببببالسوبببببالسهبببببإا ە سەو عبببببلا سەو اوببببب سومببببباندلسەن ياهببببباتسواببببباولسسەونائبببببيسە بببببعلسەوهزدنبببببس:س ❖

 (ەوع لسنادز(تت)8صت)ەووتاف ات

دكاوبببب س(تت)9صت)اكقبببب سو بببب الەتسەووفادضبببباتسهقببببالسقبببباندلسەوببببنف سدەوغببببازسەونائببببيسااببببا س اوببببد  ❖

 (ەووعبدو سەإليها ا 

 (دكاو سهغلەلسەوادي(تت)9صت) دەقاعسنااها سوعملساب  سە   نائا ستد سلااوى ❖

 ( نالس-هغلەلس(تت)10سست)ەوت يەوع شسا للسەوع ەقسد  كااسأمبنتسەونائيسفاوظسەويزمبسس ❖
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 ئببببالسەوببببدز ە ساداببببسسهعمببببلسەا وامبببباتسو دە ببببب سهببببالسە  تببببالەتسدەونماهبببباتسدەوا بببباتسەوتكدوابببب س ❖

 (دكاو سە نها سەوع ەقا (تت)11صت)ەوم اما 

ەألوانببببببب سەوعاوببببببب :سةاببببببب ە ەتسقاندناببببببب سهتبببببببقسەوا ببببببباتس اببببببب سەووب زوببببببب سهمببببببب ە ەتسواببببببببلس ❖

 (دكاو سە نها سەوع ەقا (تت)12صت)ەودز ە 

ەو ببببدو ا س(تت)13صت)ەوعببببزي:سهببببذطسەوو تببببب س عببببلسف  بببب سو  ببببتاظسەوو ببببا سەو اا ببببسسفببببسسەوببببه ل ❖

 (نادز

 (قفقسنادز(تت)13ص)تدزا سەولفاعسەوع ەقسسا  سةا ەلسفسسزاا  س  وا  ❖

مبببببا سەتكبببببايسإاا ببببب  اعسەو بببببلي سل ببببب د ااسهسلدوببببب سەومببببباندلساببببب لسمببببببىسە  اوبببببات:سەووببببباوكسس  ❖

 (دكاو سەووعبدو سەإليها ا (تت)14صت)ەإلملەي

ەوفبببببببببب ظ:ستكدوبببببببببب سەو ببببببببببدلەنسس   بببببببببب  و سەوببببببببببلميسەوع هببببببببببسس  بببببببببب عال سەألوببببببببببدە س ❖

 (دكاو سەووعبدو سەإليها ا (تت)14صت)ەوو  ه 

دكاوببببب س(تت)15صت)%سفبببببسسەوودەزنببببب سە  تالاببببب 14"ا و بببببكدل"سهن بببببه سوو ببببببدسەقببببببايسك  ل ببببب الس ❖

 (هغلەلسەوادي

ەو ببببتا :س  كابببباسهع ببببتس  بببباو سقببببك سةوببببىسەوتكدوبببب سەوع ەقابببب سمبببببىس مببببلاو اسەوببببلميسوو ضبببب   س ❖

 (دكاو سە نها سەوع ەقا (تت)15صت)ەوزوزە 

 ئببببببببببالسەوه ووببببببببببالسەأل لنببببببببببس:سە بببببببببب م ە سدأوببببببببببلسەوعبببببببببب ەقساعببببببببببلس كاببببببببببز سألوببببببببببلس ❖

سەو دو ا سنادز((تت)16صت)ەوون م 
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 (ەو دو ا سنادز(تت)17صت)ەومهلسمبىسە هاهاالسدضه سكل سسم السفسسونا قسو ف ق  ❖

 (ەوع لسنادز(تت)18صت)و  والسهاو  ميسدە ي  لسدەو زدا سفسسك ه  ەونزەه س ضه س ❖

 

 

 

 

 

 

 (دكاو سە نها سەوع ەقا (تت)19صت)ە  م ە سأ عا س   سەولد   ❖

وتبببببباف سەوهنببببببقسەوو كببببببز سوبمببببببدەتسە ونابببببب :سنمبببببب سەوببببببلانا سدەوببببببلد  سو ببببببود سهببببببسسلەيبببببب س ❖

 ەوقفقسنادز((تت)19صت)ەوع ەق

 

 

 

 

 

https://www.ina.iq/179110--.html
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 ببببكا سناببببدزس(تت)20صت)ق بببب سەواببببديسەأليابببب تتسن اابببب سوا ببببادا س ي فببببا سةوببببايسو ببببالسفببببسسوهنببببال ❖

 (م ها س

دفبببببا سفب ببببب انسس بببببلە سة ببببباه سسهاببببب د سفبببببسسودەا ببببباتسوبببببعسەواببببباشسەإل ببببب ەئابسسهاوضبببببف س ❖

 (٢٤ف ەنلس(تت)21صت)ەوغ ها 

 

 

 

 

 

 د ببببببببببببااس عبببببببببببببلسە بببببببببببب علەلهاسو تماببببببببببببقسأهببببببببببببلەف اسفببببببببببببسسأدك ەنابببببببببببباسهاو ببببببببببببه س ❖

 (ندفد  س(تت)22صت)ەولهبدوا ا 

ووا  بببببباتسزابان ببببببكسسەوو و ببببببقسهعببببببلس فضببببببسسەو فببببببادلستتس اا ببببببسسف ن ببببببسساببببببلمدسودقبببببب س ❖

 ( د ااسەوادي(تت)22صت)هاوت ي
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نائيس ئالسوابلسەوندەيسلتقايسدەلسمهلوساب مسسه ئالسەواو د ا سدمللسولس   ا سس

 س(34ه وواناتسدەودفدلسەوع ها سەووقا ك سفسسەوو  و س)

مببببببىسهببببباوشسأموبببببا سدفعاواببببباتسەووببببب  و سەو ەهبببببعسدەو   بببببالسو  تبببببالسەوه ووبببببانسس/ودقبببببعسواببببببلسەونبببببدەيس

ديسەو بببببهتس فبببببسسەوعا بببببو سهغبببببلەليسأو مبببببىسنائبببببيس ئبببببالسواببببببلسس2023/2/25ەوع هبببببسسەوبببببذ سةن ببببببقسەواببببب 

لسەونببببدەيسەوع ەقببببسسلتقببببايسدەلسمهببببلوسأتوببببلسهفياوبببب س ئببببالسەواو د ابببب سلتمهببببلەوب ا س قبببباليسدمببببللسوببببس

   ببببا سەوه ووانبببباتسدەودفببببدلسەوع هابببب سەووقببببا ك يسفاوبببباسأابببب فسومببببا ەتساانهابببب سوببببعسەوو بببب دوالسفببببسسەولدوبببب س

ەوع ەقابببب يسدأقببببا س بببباال سسةوببببىسأهوابببب سةنعمببببالسەووبببب  و سدفببببسسهببببذطسەوو تببببب سهاوببببذەتيسدو ببببامسسلد سەألقببببما س

هبببببالسأمضبببببا سسوبببببلميسەوعببببب ەقسدەوعوببببب سەووقببببب  قسهإ اببببباطس عزابببببزسەو عبببببادلسەوناببببباهسيسدودە بببببب سەوتبببببدە ەت

 ەإل تالسد دتالسەو  فس ااطسەووبفاتسدەومضاااسەو اين ت

س

هغلەلسدەووتاف اتتتس قوا سو د  سوبدتلەتسەو كنا سسفسس:سامل هاق سەو ەويلواتسەونااها سس ئالس

س2023فسسودزەن س

ەوبببب سدتببببل سس900ەك بببب سوببببلسكقببببفتسوانبببب سەويببببلواتسەونااهابببب يسەواببببديسەو ببببهتيسمببببلسەل ە سس/ەوفبببب ەتسناببببدز

دقببببا سنائببببيس ئببببالسەوبانبببب يسهبببباق ست2023 ببببكنا سواواببببعسەووتاف بببباتسفببببسسقبببباندلسەوودەزنبببب سە  تالابببب سوبعببببايس

ەوبببب سدتببببل س ببببكنا سدفمبببباسووقببببا اعسو ف قبببب سواواببببعسەووتاف بببباتسس930ەنببببسس:" ببببيس ي بببباصسسەو ببببامل س 

عسقبببباندلسەوودەزنبببب سە  تالابببب سوب ببببن سدوببببلسەوومبببب  سەلسا بببب سوقبببب دسدەل ەا بببباسضببببولسقبببباندلسەوودەزنبببب "ت

فبببببسسە  بببببهدعسەوابببببا  سهت بببببيسهابببببالسەونائبببببيسەألد سوببببب ئالسواببببببلسەونبببببدەيسوت بببببلسس2023ەوواواببببب س

دەضبببببا سەلس:"ەوبانببببب س اوبببببيسهوبفببببباتسەووقبببببا اعسە  ببببب  وا ا سەوو بكئببببب سدەو بببببسس ع هببببب سك اببببب  سەوونل د ت

صسوهبببباولسواوابببب سو بببباسوببببلسقبببباندلسهالسەو ببببامل يسەلس" بببببقسەووقببببا هعس ببببيس ي بببباددهاواببببعسەووتاف ببببات"ت

وبابببببدلسس300ە وبببببلسەوغبببببذەئسسدتاببببب سي بببببصسووقبببببا اعسەوعا بببببو سهغبببببلەلسدتبببببلهاسەك ببببب سوبببببلس  وابببببدلسد

دەمبلس ئببببالسدندطسەوببببىس" ي بببباصسوهبببباولسەاضبببباسواواببببعسەووتاف بببباتس كوببببا سەووقببببا اعسەو ببببكنا "تلانببببا "ت

أ لسدتببببب سأزوببببب سسأوببببب سق عببببب س500ەوبببببدز ە سوتوبببببلسقبببببااعسەو بببببدلەنسيسەلسەوتكدوببببب س  ببببب علسو دزابببببعس

كواسەو بببببكلساببببب يسهو بببببا ەتس دزابببببعسەأل ەضبببببسسهاوونبببببا قسەوويلدوببببب سدەوواوعببببباتسەو بببببكنا سدە  ببببب  وا ت

كقببببفتسەألوانبببب سەوعاوبببب سووابببببلسەوببببدز ە يسمببببلس دااببببسسەو ببببدلەنسسههنببببا سدتببببلەتس ببببكنا سدە ئبببب سەوكبفبببب س

ها ببببيسەألوانبببب سسدقا سەوو تببببل د ببببدفا سقبببب دلسوا بببب  يسد ببببدفا سەويببببلواتسوبوتاف بببباتسكافبببب سلدلسە بببب  نا ت

ةلس" ئبببالسەوبببدز ە سدابببسسهببباك  سوبببلسونا بببه سسەوعاوببب سوواببببلسەوبببدز ە ستابببل سواابببليسفبببسس  ببب اظس بببتفس

نتببببدس ببببدفا سەويببببلواتسدەإلموببببا سووتاف بببباتسەوعبببب ەقسكافبببب سلدلسە بببب  نا سدوببببلسهببببذەسەوون بببببقس ببببيس بببباوا س

سف اقسەوا لسەو نل سسدەوذ ساعو سەآللسفسسأك  سولسوتاف  "ت

س

https://iq.parliament.iq/blog/2023/02/25/%d9%86%d8%a7%d8%a6%d8%a8-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%af-%d8%b4%d8%a7%d8%ae%db%95%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84-130/
https://iq.parliament.iq/blog/2023/02/25/%d9%86%d8%a7%d8%a6%d8%a8-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%af-%d8%b4%d8%a7%d8%ae%db%95%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84-130/
https://iq.parliament.iq/blog/2023/02/25/%d9%86%d8%a7%d8%a6%d8%a8-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%af-%d8%b4%d8%a7%d8%ae%db%95%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84-130/
https://iq.parliament.iq/blog/2023/02/25/%d9%86%d8%a7%d8%a6%d8%a8-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%af-%d8%b4%d8%a7%d8%ae%db%95%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84-130/
https://iq.parliament.iq/blog/2023/02/25/%d9%86%d8%a7%d8%a6%d8%a8-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%af-%d8%b4%d8%a7%d8%ae%db%95%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84-130/
https://iq.parliament.iq/blog/2023/02/25/%d9%86%d8%a7%d8%a6%d8%a8-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%af-%d8%b4%d8%a7%d8%ae%db%95%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84-130/
https://iq.parliament.iq/blog/2023/02/25/%d9%86%d8%a7%d8%a6%d8%a8-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%af-%d8%b4%d8%a7%d8%ae%db%95%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84-130/
https://iq.parliament.iq/blog/2023/02/25/%d9%86%d8%a7%d8%a6%d8%a8-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%af-%d8%b4%d8%a7%d8%ae%db%95%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84-130/
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:سەووضسسهام والسەولەئ  سەودەتل سهي دصسقاندلسسەتولسفدەزسسەوماندنا سەونااها مضدس

 ە ن ياهاتس

أكببببلسمضببببدسەوبانبببب سەوماندنابببب سەونااهابببب سأتوببببلسفببببدەزيسەو ببببهتيسەووضببببسسهبببباوم ە  سسدكاوبببب سەووعبدوبببب سەإليها ابببب /

 ەو انا سوماندلسەن ياهاتسوااولسەووتاف اتت

ەا وامبببباتسوك فبببب سلەيبببب سەوبانبببب سەوماندنابببب سدقببببا سەوببببد افسسفببببدەزسفببببسستببببلا سودكاوبببب س/ەووعبدوبببب /سةلس"هنبببباقس

 س ملايسقاندلسەن ياهاتسوااولسەووتاف اتسوبم ە  سەو انا "تس  هقس

دأضببببا يسألس"ساب بببباتسەوه ووبببببالسەوومهببببب س بببب   كزسمببببببىسوناققبببب سقبببباندلسەن ياهببببباتسوابببباولسەووتاف ببببباتس

 ستل "ت"ەو داسسەوعايسنتدسەم والسەولەئ  سەودەس"يس ف اسةوىسألس2018(سو ن س12 قيس)س

دكبببببالسمضبببببدسەوبانببببب س ەئبببببلسەووببببباوكسسەكبببببلسفبببببسسدقبببببتس ببببباهقسيسەلسەن ياهببببباتسواببببباولسەووتاف ببببباتس بببببا يس

ەوببببلەئ  سەودەتببببل سدوببببالسمبببببىسقببببك سلدەئبببب سو عببببلل سس2018و ببببن سس12ةا ە هبببباسدفببببقسەومبببباندلسەونافببببذس قببببيس

 سدە ن يايسەوف ل "ت

س

ساكق سملسولفسقظسەووااطسفسسوتاف  سوا السدا اويسەوتكدو سهإنماذهاسسيسمباد ك اسسنائيەو

أكبببلسەونائبببيسمبببلسوتاف ببب سوا بببالسدمضبببدسوانببب سەوع قببباتسەويا ااببب سكببب ايسمبابببد يسەوابببديسسەو بببدو ا سنابببدز/

ەوتكدوببب سهبببا  قسەوت ببب سەوكاوبببب سوبببلسەوواببباطسەو بببهتيسەلسوتاف ببب سوا بببالس عبببانسسوبببلسقبببظسەوواببباطيسو اوهببباس

 ەوىسەووتاف  ت

 وببب سهونع ببب س ەوعببب ەقسيسەلس"ەوونبببا قسەواندهاببب سفبببسەو بببدو ا سنابببدزسدقبببا سمبابببد سفبببسس  ببب اظسيببباصسوبببب

دهببببسسوببببلس ەوه بببب  سەو ببببسس ع هبببب سووبببب ەسوبوابببباطسەوببببى وا ببببالسي ابببب سدهببببدسقببببت سەووابببباطسديا بببب سوتاف بببب 

 ەوونا قسەوذابا "ت

دأضببببا :س"هنبببباقسو ەقهبببب سوببببلسقهبببب سەوتكدوبببب سەوو كزابببب سمهبببب سو ەقهبببب سەونببببدە يسدە ن ببببا سەو ببببغا  سفببببسس

ەووتاف بببببب "يسودضببببببتاسەلس"ەوك ابببببب سوببببببلسەوف تببببببالسلوبببببب تسوببببببزە م يسدافببببببتسەألن بببببب سفببببببسسموببببببديس

د اوببببيسەونائبببببيسەوتكدوبببب سەوو كزاببببب س"ه بببببدفا ست بببب سوائاببببب سكاوببببب سوبوتاف ببببب سكدن ببببباس."وا بببببالسوتاف بببب 

وتاف بببب سز ەمابببب سدذابا "تدأقببببا سەوببببىسەلس" ببببلسەوكببببدتساونببببعسەووابببباطسوببببلسەود ببببد سەوببببىسەووتاف بببب سه ببببهيس

يسەوتكدوبببب سەوو كزابببب "يسوندهبببباسەوببببىسەلس"هنبببباقسو اوهبببباتسقببببعها سك ابببب  سوزاببببال ست بببب سەووتاف بببب سوببببلس تكببببس

سەووااطسد و ا سهذەسەوف  سكدنسسف  سوز دمات"ت

س

س

س

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/
https://www.alsumaria.tv/Entity/133553/%D9%85%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%86/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/133541/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/133553/%D9%85%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%86/ar/
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:سوابلسەودز ە سەوع ەقسساتللس  عا  سەونف سفسسەوودەزن سي  ساب  سسسەونائيسمبسسەو وسس

سەوومهب س

سمضببببدسوانبببب سەوببببنف سقببببفقسناببببدز/س دەوغببببازسەونااهابببب سمبببببسس ببببعلدلسەو وببببسيساببببديسەواوعبببب يسهببببالساتببببللس اببببظو

يبببب  ساب بببب سسس2023وابببببلسەوببببدز ە س ببببع سهاببببعسه وابببب سەوببببنف سەويببببايسفببببسسەوودەزنبببب سەوواوابببب سەوعاوبببب سو ببببن س

 سەوومهب سەووم  سەنعمالهاسون   سەأل هدعسەوومه ت

ع سه واببب سەوبببنف سفبببسسدقبببا سەو وبببسسفبببسس  ببب اظسودكاوببب سقبببفقسنابببدزيسەلسواببببلسەوبببدز ە سنببباقشسەت  بببايس بببس

دأ ل سقبببباندلسەوودەزنبببب سەوعاوبببب سەو ببببسسوببببلسەوو دقببببعسەلسابببب يسەو  ببببداتسمبا بببباسفببببسساب بببب سەو   ببببا سەوومهبببب ت

هببباومد سةلسەوتكدوببب س  ت  بببيس بببع سه واببب سەوبببنف سەودەتبببلسفبببسسقببباندلسەوودەزنببب سەوعاوببب سهوهببببلسا ببب ەد سهبببالس

واب ببببببب سەوومهبببببببب سوواببببببببلسلد  ە يسو دقعببببببباسألساببببببب يسەإلنفببببببباقسمببببببببىسەو بببببببع سەووتبببببببللسفبببببببسسەس60س-55

سس2022ەودز ە تاقبببببا سەوبببببىسەلسەوودەزنببببب سەوواواببببب سوبعبببببايسەوواضبببببسس وبببببيساببببب يسةق ە هببببباسوبببببلسقهببببب سواب بببببسو

ەوببببدز ە سدەونببببدەيسه ببببهيسە ضبببب  ەهاتسەو ببببسسقبببب لهاسەوعبببب ەقسممببببيسە ن ياهبببباتسەووهكبببب  سفببببسس قبببب السە د /س

ەويضبببب ە سهودەا بببباتسسدەو ببببسس  بببباملتسەوببببىسو بببب دااتسي ابببب  سەن  ببببتسهاتببببلە سەوون مبببب س2021ەك ببببده س

 و بت سهالسەن ا سەو اا سەو ل  سدەومدەتسە ونا سدەو سس ە سضتا  اسەوعق ەتسدە ايسەووئاتت

دهعببببلسەن  ببببا سە زوبببب سها فبببباقسەوك بببب سەو اا ببببا سمبببببىسەن يببببايس ئببببالسەواو د ابببب سدوببببنظسەو مبببب سوتكدوبببب س

ەوودەزنبببب سە  تالابببب س ئببببالسەوببببدز ە سوتوببببلسقببببااعسەو ببببدلەنسيس ع ببببلسە يابببب سهانببببسس ببببامليسو ببببدل سقبببباندلس

 ها  عسدقتسووكلتس2023و ن س

س

ەوه ووالسوالسهإا ە سەو علا سەو او سوماندلسەن ياهاتسوااولسسسەونائيسە علسەوهزدنس:س

سەووتاف اتس

ەونائبببيسمبببلسەئببب   سلدوببب سەومببباندلسە بببعلسەوهزدنبببسسيەوابببديسەو بببهتيسودقفبببسسوبببلسضببب د  سابببللسسەوع بببلسنابببدز/

ەووتاف بببباتسفببببسسودمببببلهاسەووتببببللسيسو كببببلەستبببب صسەوه ووببببالسەووضببببسسهببببإا ە ەتسةابببب ە سەن ياهبببباتسوابببباولس

 ەو علا تسەو زو سمبىسقاندلسوااولسەووتاف اتست

دقببببا سەوهزدنببببسسفببببسستببببلا سوبببببتسەوع ببببلسناببببدزتيسەلسەن ياهبببباتسوابببباولسەووتاف بببباتسااببببيسألس ابببب  سفببببسس

 ودملهاسەووتللسهام ها هاسو بهاساواها ااس“ت

اولسەووتباببببب سأ بببببهتتسضببببب د  سق بببببدفسيس ف ببببباسةوبببببىسألسەوه ووبببببالسوبببببالسدەضبببببا سەلستسەن ياهببببباتسەووابببببس

س2018(سو بببببن س12ەو عبببببلا سەو اوببببب سومببببباندلسەن ياهببببباتسواببببباولسەووتاف ببببباتسدە قضبببببا س قبببببيس)سسهبببببإا ە 

دەوومببببليسوببببلسوان ببببسسەوماندنابببب سدە قبببباوايسدەووتاف بببباتس ابببب سەوون  وبببب سهبببباقبايسوببببلسأابببب س نفاببببذسقبببب ە ەتس

 سەن ياهبببباتستبببب  سنزا بببب سدمالوبببب سووابببببلسەونببببدەيسەوع ەقببببسسدوابببباولسەووتكوبببب سە  تالابببب سدوغبببب لسەابببب ە

ستەووتاف اتس ا سەوون  و سفسسأقبايسدە   ما سه اسدوقا ك سق ەئظسەووا وعسكاف 

س
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 اكق سو  الەتسەووفادضاتسهقالسقاندلسەونف سدەوغازسااا س اود ەونائيس

ەونائببببيسمببببلسەوتببببزيسەوببببلاوم ە سسەوك ل بببب انسسااببببا س اوببببد يسەو ببببهتيسكقبببب سسدكاوبببب سەووعبدوبببب سەإليها ابببب /

كبببببدەوالسدو ببببب الەتسە ا وامببببباتسدەووفادضببببباتسەألياببببب  سەو بببببسساببببب تسهبببببالسەوتكدوببببب سە  تالاببببب سددفبببببلس

 تكدوببببب سەقببببببايسك ل ببببب السهقبببببالسقببببباندلسەوبببببنف سدەوغبببببازسدت ببببب سە قببببببايسدةن بببببا سەوي فببببباتسەوعاومببببب ت

يسەلس" قببببب اعسقببببباندلسەوبببببنف سدەوغبببببازسابببببز سوبببببلسە  فببببباقس/دقبببببا س اوبببببد سفبببببسستبببببلا سودكاوببببب /سەووعبدوببببب 

 سەو اا بببببببببببببببسسلەيببببببببببببببب سەئببببببببببببببب   سةلە  سەولدوببببببببببببببب سدەواوابببببببببببببببعسوب بببببببببببببببزيسه و اببببببببببببببب ط"ت

دأضببببا سأننبببباس"ناوبببب سيبببب  سەوو تببببب سەوومهببببب سألسابببب يسەو د بببب سةوببببىسە فاقبببباتسە بببب  ە ااا س داببببب سەألوببببلسهببببالس

 سەوتكدوبببببببببببببببببببببببببببببببببب سە  تالاببببببببببببببببببببببببببببببببببب سدتكدوبببببببببببببببببببببببببببببببببب سەإلقببببببببببببببببببببببببببببببببببببايس"ت

اتسا عوبببلسهل اببب سكهاببب  سمببببىس قببب اعسقببباندلسەوبببنف سدەوغبببازسەوو فبببقسمبابببسسلەيببب س ف ببباسةوبببىسألس"تببب سەوي فبببس

 سەئبببب   سةلە  سەولدوبببب "يسو كببببلەسەلس"هعببببلسەونمببببا سەوي فابببب سوببببيس تبببب سدهببببسسهتاابببب سووزاببببلسوببببلسەودقببببتس"ت

دكببببالس ئا بببب سك ببببب سەوتببببزيسەوببببلاوم ە سسەوك ل بببب انسسفببببسسوابببببلسەونببببدەيسفاببببالس ببببه  سقببببلسأكببببلتسفببببسس

وببب /يسەلس مبببليسەوتبببدە سهبببالسدفبببلسةقببببايسك ل ببب السدەوتكدوببب سە  تالاببب سهقبببك س فبببتستبببلا س ببباهقسوببببس/سەووعبد

 سي  سەألاايسەوواضا ت

س

  دەقاعسنااها سوعملساب  سە   نائا ستد سلااوىس

س

نائهببببا يس ببببدەقاع يسو بببببيسممببببلساب بببب سە بببب  نائا سووابببببلسەونببببدەييستببببد سس62اوببببعسسدكاوبببب سهغببببلەلسەواببببدي/

 وتاف  سلااوىتەو  د ەتسەألونا سەأليا  سفسس

دابببا سفبببسس ببببه يسەوبببذ سأمبببلطسەونائبببيسأتوبببلسو  ببب سەواهبببد  ست ببببتس)هغبببلەلسەوابببدي(سمببببىسن بببي سونبببسيسەلس

ەواب بببب س كببببدلس"وم  بببب  سمبببببىسوناققبببب سەو  لاببببلسە ونببببسسەوي ابببب سەوببببذ س  عبببب لسوببببسسوتاف بببب سلابببباوىسوببببلس

قبببب لە سس8هامببببلەيسسموبابببباتسق بببب سدە  اببببا سوبكفببببا ەتس)أ هببببا سدو مفببببال(سدوببببالس ي هبببباستال بببب سق ابببب سەوااااببببب 

 مز سولسەهاوسسەوم ا "ت

س8اقببببا سەوببببىسەلسلابببباوىسقبببب لتسفببببسسەألاببببايسەومباببببب سەوواضببببا يس  ببببد ەتسأونابببب سو  تمبببب يسهان بببباسە  قبببب الس

أقببببياصسەأل نببببالسەوواضببببسسه اببببديسو بببببظسمبببببىسقبببب ا  يسەوااااببببب سفببببسسقضببببا سەويبببباوصسقببببوا سەووتاف بببب يس

سسهعمده دە  اا س هايسق ا سهاو ەلسەومبها سأوايسونزوسسفسس

س

س

س

س
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 ەوع شسا للسەوع ەقسد  كااسأمبنتسەوت يسەونائيسفاوظسەويزمبسس

قببببا س ئببببالسوانبببب سەوز ەمبببب سدەووابببباطسدەألهببببدە سەونائببببيسفبببباوظسەويزمبببببسيسەو ببببهتيسةلس  كابببباسس/ نببببالس-هغببببلەلس

   أمبنتست ها سضلسەوع ەقيسمه سق عسەووااطت

" ئببببالسوابببببلسەوببببدز ە سس(ي2023قببببها سس25دلمبببباسەويزمبببببسسفببببسسهاببببالس بمببببىس"نببببال"سن ببببي سونببببسس)

يسيسس125د ئببببالسەواو د ابببب سو  بببب عسمببببلسقبببب يسمببببلستكببببيسدە لەتسەووابببباطسوبعبببب ەقسوببببلس  كابببباسدستاوابببباس

   سسيسيس سولسن  سەوف ەت"تس220 سولسن  سلاب سدس

دأضبببببا سەويزمببببببسسألس"  كاببببباسق عبببببتسەوواببببباطسدأمبنبببببتست هبببببا سضبببببلسەوعببببب ەقسدنتبببببلسأوبببببايس تبببببلسە بببببوسس

سسسەوع ش"ت
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 ئالسەودز ە ساداسسهعملسەا واماتسو دە ب سهالسە  تالەتسدەونماهاتسدەوا اتسەوتكدوا سس

سەوم اما س

سس ئببببالسەوببببدز ە سوتوببببلسقببببااعسەو ببببدلەنسيسەواببببديسسە نهببببا سەوع ەقابببب /دكاوبببب س ەو ببببهتيسهعمببببلسەا وامبببباتسداببببو

سو دە ب سهالسە  تالەتسدەونماهاتيسدەوا اتسەوتكدوا سەوم اما ت

دقبببببا سەووك بببببيسەإلم وبببببسسوببببب ئالسواببببببلسەوبببببدز ە سفبببببسسهابببببالس بم بببببسسدكاوببببب سە نهبببببا سەوع ەقاببببب س)دەع(يسەلس

" ئببببالسوابببببلسەوببببدز ە سوتوببببلسقببببااعسەو ببببدلەنسس بببب أليسەواببببدييسەواب بببب سەألدوببببىسوبوانبببب سەوعبابببباسوب ن بببباقس

سمببببببىسهبببببس السواببببببلسەوبببببدز ە سدە  تبببببالەتسدەونماهببببباتيسەو بببببسس ا  بببببتسهودابببببيسقبببببدەنالسيا ببببب يسدهنبببببا  

 داا بببباتس ئببببالسەوببببدز ە سيبببب  سە ا وبببباعسەوببببذ سممببببلطسوببببعسە  تببببالەتسدەونماهبببباتسەوو نابببب سدەوم امابببب سفببببسس

سق  س ق السەو انسسەوعايسەوون  ييسوواس و بسسولسيه ەتس لميسەوعو سەوتكدوس"ت

قببببب لتسهتببببب سەآلواببببباتسەوكفابببببب سهبببببلميسە  تبببببالەتسدەونماهببببباتسوبمابببببايسهبببببلد هاسدألە سسدەضبببببا سەلس"ەواب ببببب 

و اوو ببببباسەوو ابببببدو يسفضببببب  سمبببببلسوناققببببب سەوودضبببببدماتسەوول اببببب سمببببببىسابببببلد سەألموبببببا يسەو بببببسس ضبببببونتس

سأد ەقسمو سقلو اسمللسولس   ا سە  تالەتسدەونماهات"ت

 سفببببسسأهواببب سەو ن بببباقسوبببعسە  تببببالەتسدأقبببا س ئبببالسوابببببلسەوبببدز ە سيبببب  سەواب ببب يسةوببببىس"  اببب سەوتكدوبببس

دەونماهبببباتيسكدن بببباس و بببب سەوببببدزە ەتسەو بببب سدەو  ابببب سەو ببببانلسدەوببببلەميسوي بببب سەوتكدوبببب سفببببسس نفاببببذسه ناوا بببباس

سەوتكدوسسفسسوتاد سەإل   سدەو نوا سد ملايسەويلواتسدوتا ه سەوف ال"ت

سسەو ببببدلەنسس"هعمببببلسەا وامبببباتسو دە ببببب سهببببالسە  تببببالەتسدەونماهبببباتيسدەوا ببببس اتسەوتكدوابببب سەوم امابببب سدداببببو

و نضببببافسەألفكببببا سەو ببببسس يببببصسەوهبببب ەوفسدەووقببببا اعيسه ببببل سمبببب لسوبببباسابببببزيسون بببباسمبببببىسوابببببلسەوببببدز ە س

س  ياذسەوم ە ەتسەو زو سهقان ا"ت

س

س

س

س

س

س

https://www.ina.iq/179126--.html
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 هم ە ەتسوابلسەودز ە ەألوان سەوعاو :سةا ە ەتسقاندنا سهتقسەوا اتس ا سەووب زو سس

كافبببب سأكببببلتسەألوانبببب سەوعاوبببب سووابببببلسەوببببدز ە يسەواببببديسەو ببببهتيسألسقبببب ە ەتسەووابببببلسسدكاوبببب سە نهببببا سەوع ەقابببب /

سيا بببب سفاوبببباسكقببببفتسمببببلسةابببب ە ەتسقاندنابببب سهتببببقسەوا بببباتس ابببب س   بببباهعسأ ببببهدمااسهقببببمالسوببببلسقهبببب سلدەئبببب سدواببببالق

دقببببا سەوو تببببل سها ببببيسەألوانبببب سەوعاوبببب ستاببببل سوااببببلسودكاوبببب سەألنهببببا سەوع ەقابببب س)دەع(:سةل"سلەئبببب  سقبببب دلسسەووب زوبببب ت

وابببببلسەوببببدز ە سدەوباببببالسفببببسسەألوانبببب سەوعاوبببب سووابببببلسەوببببدز ە سهببببسسەووعنابببب سهو اهعبببب سەومبببب ە ەتسەو ببببال  سمببببلس

 واببببببببببببببببلسەوبببببببببببببببدز ە سدهببببببببببببببباقسسەوبابببببببببببببببالسدەو د بببببببببببببببااتسمببببببببببببببببىسقبببببببببببببببك سقبببببببببببببببمال"ت

يسەوو اهعبببب سدەو نفاببببذسوبمبببب ە ەتسفببببسسلەئبببب  سقبببب دلسوابببببلسەوببببدز ە سو و ببببسسو اهعبببب سكبببب سوبببباسا ببببل سدأضبببا يسأل"سق بببب

وبببلسقببب ە ەتسواببببلسەوبببدز ە سوبببعسەوا ببباتسذەتسەوع قببب سهت بببيس دقابببتسدابببلد سزونبببسساعبببلسوبببلسقهببب سەوم بببييسةذسامبببديس

دقاببببتسەوزونببببسسهويا هبببب سەوببببدزە ەتسأدسەوا بببباتس ابببب سەوو  ه بببب سهببببدزە  سأدسەووتاف بببباتسهعببببلسألسا ي ببببىسەواببببلد سەو 

وبف ببببب  سەووعبببببل سو نفابببببذسەومببببب ە يسدهناوبببببقسهعبببببلسەإلاببببب ە ەتسەإللە اببببب سدەوماندناببببب سەوو يبببببذ سهتبببببقسەوا ببببباتسەو بببببسس س

 ب زي"تدأقببببا سةوببببىيسأل"سلەئبببب  سقبببب دلسوابببببلسەوببببدز ە سأاضبببباسو بببب دو سمببببلس قببببكا سەوباببببالسەو ببببسس  ببببل سه دااببببسس

وابببببلسەوببببدز ە يسداكببببدلسومبببب  سەوبانبببب سوببببلسوببببلس ئببببالسوابببببلسەوببببدز ە سأدسوابببببلسەوببببدز ە سأدسەألوانبببب سەوعاوبببب سو

ەوببببلەئ  سأاضبببباسدو و ببببسسهببببدسەإلمببببلەلسواببببلد سە ا وامبببباتسدو اهعبببب سەو د ببببااتسوببببعسكبببب سەوا بببباتسەووعنابببب "تد اهعيسأل"س

لەئبببب  سقبببب دلسوابببببلسەوببببدز ە سدەوباببببالسوعنابببب سكببببذوقسهاإلمببببلەلسواببببلد سەألموببببا سەوببببذ سا بببب  سمبببببىسەا وامبببباتس

وببببدز ە سيبببب  ساب بببب سسەوونعمببببل سەو   ببببا سەوواضببببسسمببببل سقبببب ە ەتسوعنابببب سوابببببلسەوببببدز ە سأ هدماا"تدأ ببببل سوابببببلسە

س:هو اهع سد ماايسألە سەودز ە س ضونتسدفما سوهاالس  وسسواسابس

 ەو اكابببببببلسمببببببببىسەوبببببببدزە ەتسكافببببببب سهبببببببا و زەيسهاو دقا ببببببباتسەوزوناببببببب سمنبببببببلسة  بببببببا سەوهاانببببببباتتسسسس-1

دەوز ەمببببببب يسدە   بببببببا تيسدەو مافببببببب (يسەو بببببببزەيسدزە ەتس)ەوبببببببنف يسدەو ابببببببا  يسدەو  هاببببببب يسدەوعبببببببل يسسسسس-2

(يسفببببسسوببباسايبببصسة  بببا سهاانببباتسەوودقببب سەأل بببهدمسسكبببب س3هاو دقا ببباتسەوزوناببب سەووتبببلل سفبببسسەوفمببب  س قبببيس)

ساديسأ هعا ت

ة  ببببا سەوك ببببيسەو  ببببوا سەويا بببب سهاوهاانبببباتسه دقاببببعسوببببلا سمببببايسلەئبببب  سەو ي ببببا سدەوو اهعبببب سهبببباودزە  سسسسس-3

 لسەوبببببببببدزا سأدسەودكاببببببببب سأل س بببببببببهيسكبببببببببالتفبببببببببسستبببببببببا س عبببببببببذ سة  ببببببببباو اسه دقابببببببببعسەو بببببببببا

اسهببببباوودق سەووناببببزسووضببببودلسد امببببب سسسسس-4 قاببببايسوك ببببيس ئبببببالسوابببببلسەوببببدز ە سه زدابببببلسەوف اببببقسلد ابببب 

سە  فاقسەو اا ست

اسهبببباوونازسوببببلسسسسس-5 قاببببايسەوببببلەئ  سەوماندنابببب سفببببسسەألوانبببب سەوعاوبببب سووابببببلسەوببببدز ە سه زداببببلسەوف اببببقسلد ابببب 

 ەوون ببببببببببا سەوببببببببببدزە  سدەوه نبببببببببباوفسەوتكبببببببببببدوسستەو قبببببببببب اعاتسەوو بدهبببببببببب سەو ببببببببببسس ضبببببببببببون اس

و بببببن سس340(سوبببببلسقببببب ە سواببببببلسەوبببببدز ە س قبببببيس)8قابببببايسدزە  سەو ي بببببا سهو اهعببببب س نفابببببذسەوفمببببب  س)سسسس-6

 (ت2022

قاببببايسەوببببدزە ەتسكافبببب سهاووهاقبببب  سفببببسس نفاببببذسەوفمبببب ەتسەو ببببسس س ت ببببا سةوببببىس ودابببب سە بببب نال ەسةوببببىسقبببب ە سسسسسس-7

دممببببلسە ا وامبببباتسەولد ابببب سوببببعسەوفبببب قسەودزە ابببب سەوف مابببب سس(ي2022و ببببن سس340وابببببلسەوببببدز ە س قببببيس)

سوضوالسةناازسەوو بديت

ەو ببببببزەيساواببببببعسەوببببببدزە ەتسهاو دقا بببببباتسەوو قبببببب  سةزە س نفاببببببذسو بببببب  لفاتسەإلابببببب ە ەتسەو نفاذابببببب سسسسسس-8

 سوبه نبببببباوفسەوتكببببببدوسسەويبببببباصسهببببببدزە ە  ييسد فببببببعس مببببببا ا سەوو اهعبببببب سەويا بببببب سهبببببباوف اقسەوبببببب ئالت

ومببببالا سەإلناببببازسأ ا ببببا سفببببسس ماببببايسەو ببببال سەوببببدز ە سدەوببببدك  سدەووببببلا السەوعبببباوالسدوببببلسەم وببببالسسسسس-9

سي  سەوباالسەووي   سەو سس يس اواف اسو ذەسەوغ لت

https://www.ina.iq/179151--.html
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سەوعزي:سهذطسەوو تب س علسف   سو  تاظسەوو ا سەو اا سسفسسەوه لس

هتبببب س تبببباو سەوعببببزييسەواببببديسەو ببببهتسوببببعس ئببببالسەوببببدز ە سوتوببببلسقببببااعسەو ببببدلەنسس يبببب سسا سناببببدز/ەو ببببدو 

 س  د ەتسەووق لسەو اا سسفسسەوع ەقت

يسەنببببسس"ة بببب مه س تبببباو سەوعببببزيسەو ببببدو ا سناببببدزسدقببببا سەووك ببببيسەإلم وببببسسو تبببباو سەوعببببزيسفببببسسهاببببالسد لسوببببب

يسفببببسسونببببز سەوماببببال سفببببسسوتوببببلسقببببااعسەو ببببدلەنسسيس ئببببالسەوببببدز ە عهببببلسەو ببببولسەو بببباو ەئسو نىسه ئا بببب 

ەو تببباو سەتوبببلسەواهبببد  س"ەهبببدسوبببازل"يسدهتضبببد سمبببللسوبببلسنبببدەيسدقابببالەتسەو تببباو يسدهتببب سەوبمبببا س بببه س

تسمباسسەوه ووال"ت  ەو عادلسفسس ها سةناا سه ناوفستكدو سەو السەو دلەنسسەوذ س دو

ەو بببباو ەئسسيبببب  سەوبمببببا سەلسەوعوبابببب سەو اا ببببا سهتاابببب سوبوزاببببلسوببببلسەو فبببباهيسدەو قببببا قسسدأضببببا :س"أكببببل

دەوعوبببب سەوببببل ديسه ببببل س مببببلايسأفضبببب سەويببببلواتسوبوببببدە نالسكببببدلسهببببذطسەوو تببببب س عببببلسف  بببب سو  ببببتاظس

 ەوو ا سەو اا سسفسسەوه ل"ت

و بببببسسقببببب ل  اسدأقبببببا سەووك بببببيسەإلم وبببببسسەوبببببىسەنبببببسس"نببببباقشسە ا وببببباعسەوي دقببببباتسە وناببببب سە ياببببب  سەس

س."مهلسەوياوقسەوعزەد سهتضد سەوقاخ لااوىسوتاف  

س

س

 دزا سەولفاعسەوع ەقسسا  سةا ەلسفسسزاا  س  وا س

د بببب سدزابببب سەوببببلفاعسەوع ەقببببسس اهببببتسەوعها ببببسيساببببديسەو ببببهتيسەوببببىسەواو د ابببب سە  بببب وا سسقببببفقسناببببدز/

سەإلا ەنا سمبىس ألسدفلس فاعسەوو  دفيسهعلس بماسسلمد سولسن ا طسەإلا ەنست

دذكبببب سهاببببالسوببببدزە  سەوببببلفاعسد لسودكاوبببب سقببببفقسناببببدزيسألسەوعها ببببسس بببباهت سيبببب  سەوزاببببا  سەو ببببسس   بببب و س

سائا سهالسەوع ەقسدةا ەلسد ه س  دا هاسهواسايليسەوو    سەوع ك ا توول سادواليسەوع قاتسەو ن

س

س

س

س

س

س

س

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/133651/%D9%85%D8%AB%D9%86%D9%89/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/3593092063/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/2793230493/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/133544/%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%89/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/4135686817/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%8A/ar/
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سەإلملەيلدو سەوماندلسا لسمبىسە  اوات:سەوواوكسس ا   اعسەو لي سل  د ااسهاهما سەتكايس

 لسەئببببب   سلدوببببب سەومببببباندليسەو بببببهتيسمببببببىسە  اوببببباتسدا بببببتسەوبببببىس ئبببببالسدكاوببببب سەووعبدوببببب سەإليها اببببب /س

 ەوواوكسيسزموتسەنسسأدق سەتكايسەملەيتەودز ە سەأل هقسند  س

دذكبببب سهاببببالس بم ببببسس/ەووعبدوبببب /يسەلس"ەئبببب   سلدوبببب سەومبببباندلساعهبببب سمببببلسە بببب غ ەهسسەوقببببلالسوب  بببب اتاتسەو ببببسس

 UTVألوبببىسه ببباسدزاببب سەوعبببل سە  بببهقسلە ەسنبببد سەوبببلالسضبببولسه نببباوفسقببب الەتسيا ببب سدەوبببذ س ه بببسسقنبببا س

 سملەيسفسسە نا س دواسسو  دوا س ئا  سەوتكدو "تتد س لي سند  سەوواوكسسفسسونعس نفاذسأتكايسەإل

دەكببببلسەلس"  بببب اتاتسەوببببدزا سنببببد سەوببببلالس سە ببببالسو بببباسوببببلسەو ببببت يسدەلس نفاببببذسأتكببببايسەإلمببببلەيسدفببببقس

ەول ببببب د سەوع ەقبببببسسا  ببببببيسو بببببالق س ئبببببالسەواو د اببببب يسمببببببىسألس  بببببدوىسدزە  سەوعبببببل س نفابببببذسأتكبببببايس

ي س ساع ببببسسەول بببب د سأل س ببببب  س ابببب سەإلمببببلەيسهعببببلسە بببب  يسەوو ە ببببايسەويا بببب سوببببلسەو ئا بببب  يسدوببببلس بببب 

 سەومضا سددزە  سەوعل سەو لي سفسسو او سە لە سەألتكايسد نفاذها"ت

دأقبببببا تسەوبببببىسەلس"ەووببببباوكسساببببب ولسه ببببباال سەومضبببببا سدە ببببب م وسيسدضببببب د  س نفابببببذسأتكاوبببببسسهوعبببببز سمبببببلس

سەو لي تسەو اا ا "ت

س

 ەوع هسس   عال سەألودە سەوو  ه سەوف ظ:ستكدو سەو دلەنسس     و سەولميس

ەكببببلسەونائببببيسمببببلس تبببباو سەوفبببب ظس بببباويسەوعنهكببببسيسەواببببديسەو ببببهتيسمببببزيسەوتكدوبببب سسدكاوبببب سەووعبدوبببب سەإليها ابببب /

دە بببب عال سەألوببببدە سەوو  هبببب سهعببببلست ببببدو اسمبببببىسەوببببلميسەوع هببببسيسفاوبببباسأقببببا سسو عزاببببزسە نف ببببا سەولهبدوا ببببسس

 سسهغببببببلەلسو قبببببب سەاابببببباهسسدلمببببببيسوبعبببببب ەقتەنعمببببببالسقوبببببب سمبببببببىسو بببببب دفسەوه ووانبببببباتسەوع هابببببب سفببببببس

دقببببا سەوعنهكببببسسفببببسستببببدە سو بفببببزس اهع ببببسسدكاوبببب س/ەووعبدوبببب /يسەلس"ستكدوبببب سوتوببببلسقببببااعسەو ببببدلەنسسهببببلأتس

 هي بببببدەتسنااعببببب سفبببببسس ببببب سك بببببه اسوببببببلميسلدوبببببسسدم هبببببسسدەقباوبببببسسەوكهاببببب سيببببب  سەوف ببببب  سەوتاواببببب "ت

و بببباهم سەو ببببسسوببببيس  بببب  عسە نببببلوا سدأضببببا يسەلس"ەك بببب سەوببببلد سەوع هابببب س و بببب سمببببلە ستمامابببباسوبتكدوبببباتسە

دەو مببببا يسوع بببباس"تدأقببببا سەوعنهكببببسيسەوببببىيسەلس"ەنعمببببالسقوبببب سمبببببىسو بببب دفسەوه ووانبببباتسەوع هابببب سفببببسسهغببببلەلس

و قبببب سەاابببباهسسدلمببببيسوبعبببب ەقيسوهانبببباسەلس"ي ببببد سممببببلسوبببب  و سەوه ووانبببباتسفببببسسهغببببلەلس عببببززسلد سەوعبببب ەقس

ەوع هبببببسس  ببببباهيسها ببببب  لەلسەألوبببببدە سەوو  هببببب سەوع هس"تدوفبببببتسەوبببببىيسەلس"سەوع قببببباتسەوتماماببببب سوبببببعسەووتبببببا س

 ەوبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببىسەويبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببا  س"ت

د ببببباهعسەوعنهكبببببسيسەلس"ەووببببب  و ەتسههغبببببلەلسدەوبببببلد سەوع هاببببب ساابببببيسە ببببب  وا هاس  ببببب عال سە وبببببدە سەوو  هببببب س

سەو سس  اهيسهاوهنا "ت

س

س
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 %سفسسەوودەزن سە  تالا س14وو بدسەقبايسك  ل  الس"ا و كدل"سهن ه سس

مضبببببدسەوتبببببزيسەوبببببلاوم ە سسەوك  ل ببببب انسيسةل ابببببلسقبببببعهاليسەوابببببديسەو بببببهتيسكقببببب سس/دكاوببببب سهغبببببلەلسەوابببببدي

 ەوعاو سە  تالا تس%سكا  تماقسوبك  لسفسسەوودەزن س14 و قسوو بسسەقبايسك  ل  السهن ه س

دقببببا سقببببعهالسفببببسستببببلا سيببببصسهببببسس)هغببببلەلسەواببببدي(يسةلس"ەإلقبببببايسولاببببسسەو زەوبببباتسو عببببلل سدلاببببدلسو  ەكوبببب يس

%يسهببببسسهو اهبببب س اببببادزسمبببببىسەوتمببببدقس14ن ببببه سسقبببببايسوببببلسەوودەزنبببب يسلدلسدأ سوتادوبببب سو مبابببب ست بببب سەإل

دأضبببببا سقببببعهاليسألس"ەوك ببببب سەو اا بببببا س تبببباد سە م وبببببالسمببببببىسن ببببيس بببببكانا سوا بببببتسەول بببب د ا سوبك  ل"ت

"يسوندهبببا سەوبببىسەلس"أ وببب سوبببيساعبببلس2014 بببتات يسكوببباسألسهغبببلەلسق عبببتسة  بببا سەألوبببدە سمبببلسەإلقببببايسونبببذس

 ومهد  سة  قا"ت

قببببلس  ببببههتسفببببسسأزوبببب سالاببببل سهببببالسەوتكدوبببب سەوع ەقابببب سە  تالابببب سدةقبببببايسك ل بببب السس2023تسودەزنبببب سدكانببببس

ەوعبببب ەقسوببببعسەق بببب ەيسةق ە هببببايسكدن بببباسە ببببهتتسودضببببعسيبببب  يسفببببسس بببب س داببببسسدفببببدلسك لابببب سنتببببدسهغببببلەلس

ەو ببببسس  و ببببقسهاول بببب د سوتبببب س بببببقسەوي فبببباتيسفببببسستببببالسااوبببب سەإلقبببببايسهببببالس  ببببف سەو فاهوبببباتسدەو دەفمبببباتس

فبببسسەووئببب سفبببسسودەزنببب سەوعبببايسەوالابببلسه بببهيسەوك افببب سەو بببكانا سەو بببسسس17ا بببا سمبببلسةمبببال ست ببب سسةوبببىسەو ا

 اق لهاسەإلقبايت

د ببب  سفبببسسدقبببتس ببباهققيسەومابببال سفبببسسەئببب   سلدوببب سەومببباندليسدەئببب سەو كببباهسيسقبببائ  سەلس"قببباندلسەوودەزنبببب س

واس  ببب سةوبببىسەوه ووبببالس ت بببا سةوبببىسەوواواببب س بببا يسةقببب ە طسفبببسسەوقببب  سەو بببانسسوبببلسەو بببن سەوومهبببب يسألن ببباسمنبببل

ادوببببا سووناققبببب سفم ە  ببببا"يسو كببببلە سەلس"ت بببب سك  ل بببب السدمكببببلس دقعبببباتسەوببببهعلسس45وببببل س س مبببب سمببببلس

سفسسەووئ "تس12  همىسكواسكانتسفسسەو اهق"يسوهانا سألس"ەوت  س  كدلس

 

ەوتكدو سەوع ەقا سمبىس ملاو اسەولميسوو ض   سسەو تا :س  كااسهع تس  او سقك سةوى

 ەوزوزە 

أمبببببلسەوو تببببل سها ببببيسدزە  سەويا اابببب سأتوببببلسەو ببببتا يسەواببببديسەو ببببهتيسمببببلسدكاوبببب سە نهببببا سەوع ەقابببب /س

ة ا ابببب  سةوببببىسە  ببببا س  كابببباس  بببباو سقببببك سةوببببىسەوتكدوبببب سەوع ەقابببب سمبببببىس مببببلاو اسەوببببلميسوببببلسو  بببباملەتس

سەوونا قسەو سسض ه اسەوزوزە ت

يسةلس"نائببببيس ئببببالسوابببببلسەوببببدز ە سدزابببب سەويا اابببب  سفبببب ەلست بببباليس  بببببيسدقببببا سەو ببببتا يسفببببسسهاببببالس

سفا بببباسمببببلسقببببك طسوتكدوبببب سەوعبببب ەقس سودوببببدلس قبببباددشسأد بببببديسأمبببب ي    بببباو سي ابببب  سوببببلسن ابببب طسەو  كببببسو

ل وتسهببببسسەوتكدوبببب  سەوع ەقابببب  سوببببلسو  بببباملەتسة ا ابببب  سةوببببىسەوونببببا قسەو ببببسسضبببب ه اسدقببببعهسيسوبببببلميسەوببببذ  س  مبببب 

سەوزوزە "ت

يسەوببببذ سقببببا قسفببببسس دأضببببا سألس"دزابببب سەويا اابببب سەو  كببببسسأقببببالسهببببلد سف اببببقسەوهتبببب سدەإلنمبببباذسەوع ەقببببسو

سموبااتسة ا  سەوو ض  السولسكا   سەوزوزە "ت

https://www.ina.iq/179105--.html
https://www.ina.iq/179105--.html
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سەقساعلس كاز سألولسەوون م س ئالسەوه ووالسەأل لنس:سە  م ە سدأولسەوع 

أكبببببلس ئبببببالسەوه ووبببببالسەأل لنبببببسسأتوبببببلسەو بببببفل يسەوابببببديسەو بببببهتيسألسە ببببب م ە سدأوبببببلسسەو بببببدو ا سنابببببدز/

 ەوع ەقساعلس كاز سألولسەوون م ت

دقببببا سەو ببببفل سفببببسسكبوبببب سيبببب  سەن بببب قسەموببببا سەووبببب  و سەو ەهببببعسدەو   ببببالسو  تببببالسەوه ووببببانسسەوع هببببسس

 اآلولسەوودتببببببببببببلساقببببببببببببك سو بببببببببببببت سو وبببببببببببب سەوع هابببببببببببب "تەوع ەقببببببببببببسسيسةلس"هغببببببببببببلەلسفببببببببببببس

 

د ببببباهعيس"ن كبببببلسلمونببببباسوبا بببببدلسەوع ەقاببببب سفبببببسس تمابببببقس  بعببببباتسەوقبببببعيسەوع ەقبببببس"يسوقبببببا ەسەوبببببىسألس"س

 اعلس كاز سألولسەوون م "ت ەوع ەقسە  م ە سدأول

ودقف بببباسدەضببببظسهعببببلس ەأل لل"يس ف بببباسەوببببىسألس" ەوعبببب ەقسدوضببببىسەو ببببفل سهبببباومد يس" ببببنهمىسوببببعسەوقببببعي

 ەوو السهاو اال سەوع ەقا "ت

ده ناواببببببسسەوببببببذ سا ببببببل س وتوببببببلسقببببببااعسەو ببببببدلەنسسدأ ل يس"نتبببببب صسمبببببببىسلمببببببيس ئببببببالسەوببببببدز ە 

سفسسوكافت سەإل هاي"ت ەوع ەقس لميسا دل ەأل لل"يسوقا ەسەوىسألس"ەوع ەقسوو بت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.alsumaria.tv/Entity/47586/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47585/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47585/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47585/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47637/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/2793230493/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47585/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47637/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47585/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/ar/
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سەومهلسمبىسە هاهاالسدضه سكل سسم السفسسونا قسو ف ق 

سە نببببالسدضببببه سسناببببدز/ەو ببببدو ا س ەمبببببلسا ببببازسوكافتبببب سە  هبببباييسەواببببديسەو ببببهتيسەومببببهلسمبببببىسە هبببباهاال 

 كل سسم السفسسونا قسو ف ق ست

دذكبببب سەوا ببببازسفببببسسهاببببالسد لسوبببببسەو ببببدو ا سناببببدزيسأنببببسس"ە بببب نالە سو داا بببباتسەومائببببلسەوعببببايسوبمببببدەتسەوو بببببت س

فببببسسهبببببلناسەوتهاييتابببب سەومببببىسسقبببب عسەه ببببا سا ببببازسوكافتبببب سە  هببببايسه ب ببببب سموبابببباتسفببببسسونببببا قسو عببببلل 

ەومبببببهلسمببببببىسە هببببباهاالس)ە نبببببال(سهعوبا بببببالسونف بببببب السفبببببسسوتببببباف  سسە هاببببب سدەو بببببباوانا سوبببببلسيببببب  س

 ەو ن اقسدەو عادلسوعسوكافت سە هايسەووتاف ات"

دەضببببا سەوهابببباليسەنببببسس"دفببببسسونببببا قسد بببب سەوعبببب ەقسنفببببذسەه اونبببباسدەاببببيسضببببه سكببببللسم ببببالسفببببسسوتاف بببب س

 ببببببببببىسمهبببببببببدەتسنا بببببببببف سدوبببببببببدەلسەيببببببببب فسوعبببببببببل سوب فااببببببببب "تەوفبداببببببببب سات بببببببببد سمس-ە نهبببببببببا 

 

دمببببىس بببعالسو  ببب سفبببسسەوونبببا قسەواندهاببب يسەقبببا سەوهابببالسەوبببىسەنبببسس" بببيسضبببه سكبببللسم بببالسفبببسسوتاف ببب س

 وا ببببببببالسقضببببببببا سەوكتبببببببب  سات ببببببببد سمبببببببببىسقنبببببببباه سهببببببببادلسدەم ببببببببل سيفافبببببببب سدو د بببببببب  "ت

 

ەوتهاببببيسادە بببببدلسموباببببا  يسد بببباهعسەلس"ە ه ببببا سفببببسسا ببببازسوكافتبببب سە  هببببايسفببببسسكبببب سوتاف بببباتسد ننبببباس

سەوندما سهوعبدواتسە  يها ا سلقام سوبمضا سمبىسە  هاي"ت

س

س

س

س

س

س

س

س

س

س
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 ەونزەه س ضه سو  والسهاو  ميسدە ي  لسدەو زدا سفسسك ه  

ذتس)سەوع ببببلسناببببدز/ سو كا  بببباسفببببسسكبببب ه  سنفبببب  (س8أمبنببببتسلەئبببب  سەو تمامبببباتسفببببسسەو ائبببب سەواببببديسەو ببببهتيسأل 

س اتسضببببه ق سوببببلسلدەئبببب سەوو تاف بببب يسموبابببب  سفببببسسمببببللق سدهوابببب  ق سدمبببب دلق سدەيبببب  لق وتببببا تس  مببببيقسد زدابببب ق

 (سو    والت5أ ف تسملسضه س)

سفبببسسلدەئببب سەوهبلاببب  سدەوه ابببلس اتسضبببه ق ذسموباببب  سف ابببقسموببب سوك بببيس تمابببقسكببب ه  سنفببب  ەوبببلەئ  سأقبببا تسةوبببىسأل 

لا ابببب  سەوقبببب   س سدەو ببببت  سدو  يسففببببسسلەئبببب  سهبلابببب  سەوتبببب سدەو  بببباا سەوعمببببا  و سەو عببببادنسو دەوو بببب  سەوز ەمببببسو

سوببببلسەوقبببب ەئظسفببببسسەووتاف بببب يسوببببلسهاببببن يس1279 ببببي سضببببه س) سوعببببللق سو ي بببباصسأ ەلق (سةضببببها  سوعاوببببب ق

زد   قيسهبببباو دە  سوببببعس سوبببب  سمبببببىسو   و ببببكاتق سو ببببيسهنببببا   و د فببببدسەوهبلابببب  سەوببببذالس ببببي س ي بببباصسق ببببعسأ ەلق

لا ابببب  سهبلابببب   د  فالسفببببسسو  سسوبببب  ەوو تاف بببب يسةذسأ ببببف تسەوعوبابببب  سمببببلسضببببه سو    وببببالسە نبببباليسأتببببلهواسو د بببب   

سوببببسسي فببببا س4,5فببببسسەوهبلابببب  س  ببببب يسوهبببببلس) (سو اببببالسلانببببا سوببببلسەووبببب    يسەو ببببانسضسومببببا س ي بببباصسق عبببب سأ لق

 وبضدەه ت

يسكقببببفتسمببببلسەيبببب  لس) س انابببب ق سوببببلس1,215,000,000دفببببسسموبابببب  ق سوببببلسقهبببب سكبببب وق و بببب د س(سوباببببا سلانببببا ق

سەووببببذكد السقبببباودەسه زدابببب س قبببب  سمباببببسسدەوو بببب د سمببببلسەوهاببببعيس ف بببب  سةوببببىسأل  ومبببببعس“أهببببدس ببببا تسدەوو 

تببببباف سەوو نبببببىضسوغببببب لسهابببببعسون اببببباتسەوومببببببعسدەيببببب  لس10,000) (سلهببببببقسها بببببيسق بببببيسەألوببببب قسفبببببسسو 

تسةتاوبببب سەوم ب يسةذس وبببب  ب سوب ببببناماتسەإلنقائابببب  ضببببا  سةوببببىسەووتكوبببب سەألوببببدە سدمببببليس  ببببباو اسةوببببىسەوقبببب ك سەوعاوبببب 

 ەوو ي    ت

قسهماوبببب س) سز ەمببببسو سس ببببي س  ببببلس  مببببيقسفببببسسوعاوببببب سقبببب لق (سوباببببدلس600,000,000دأضببببافتسەوببببلەئ  سةنبببب 

لا ابببب  سز ەمبببب سكبببب ه  سدەوو بببب  س سەو  مببببيست بببب سفببببسسو  س ببببي سونتببببسسألتببببلسەألقببببياصيس ف بببب  سةوببببىسأل  لانببببا ق

سفببببسسەوو تاف بببب سوببببلسيبببب  سوببببنظسەومببببس سەو عببببادنسو سألتببببلسەووببببدە نالسلدلسەوز ەمببببسو سمائببببلق  لسهضببببوان سممببببا ق

لا اببب  سقببب   سەوو تاف ببب سفمبببلس بببي سضبببه سممبببلس ا ابببزس) اسفبببسسو  دەفم بببسيسأوببب  (سوفبببا زسكببب يسهدوا بببا  س6مبوبببسسدو 

سفبببسس ب ق س اببب سو  ببباو سدهواببب  ق سوبببعسقببب ك ق لا اببب  سهبببإه ەيسممبببلق يبببلو ەتسهعبببلسقابببايسەوو  وبكقببب سمبببلسەوو  فابببو ەتسدەوو 

سهبغتسكبف  اس)لەئ  س  اا سەوق ك سدهوا ب ق  (سوبادلسلانا ت82,800,000اتسهع دلق

قس ببببديسلەئبببب  س ببببت  سەوو تاف بببب س سف اببببقسموبببب سەووك ببببيس تبببب   ولانبببب سەإلوببببايسەوت ببببالسەو هابببب  سس–دأدضببببتتسأل 

عاوببببب سقبببب ە سوببببدەلوس هابببب  سهوداببببيسد بببب س سفببببسسو  هعببببلسألسأ ه ببببتسأموببببا سەو تبببب و سدەو ببببلقاقست ببببد س زدابببب ق

ه يسو  زد  ق سوبببب  قبببب  ااتسدەم ببببلە سەأل ببببعا سقبببب ە ق سس ببببي سەو  مببببيسه ببببدە اخسد دەقاببببعسأمضببببا سواببببالسەوو  او نبببب  سأنبببب 

قبببب  ااتسلدلس تلاببببلس سه بببباوا سواببببالسەوو  ب ق دە بببب  يسەووببببدەلسد ببببدە اخسك ببببيسە م ببببذە يسدة ببببلە سأدەوبببب سةلە ابببب 

 ف   سموب ات
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سە  م ە سأ عا س   سەولد  س

 ق لتسأ عا س   سەولد  يسەواديسەو هتيسە  م ە ە سفسسەأل دەقسەووتبا تسدكاو سە نها سەوع ەقا /

بتسأ ببببعا سهاببببعسەوببببلد  يس بتسأ ببببعا سقبببب ە سەوببببلد  سس100لانببببا سوكبببب سس150000د ببببا  س149500لد  يسفاوبببباس ببببا 

لد  تدقببب  سەوهنبببقسەوو كبببز سەوع ەقبببسسفبببسسدقبببتس ببباهقيس عبببلا س بببع س ببب  سەوبببلد  سأوبببايسەوبببلانا سس100لانبببا سوكببب س

(سلانببببا سوكبببب س1310لانببببا سوكبببب سلد  سدهاعببببسسهببببب)س1300ەوع ەقببببسيسةذسهبببببلس ببببع سقبببب ە سەوببببلد  سوببببلسدزە  سەوواوابببب  س

(سلانبببببا سوكببببب سلد  سوبببببلسەوو بببببا  س1320وبببببلسيببببب  سەوون ببببب سەإلوك  دناببببب يسداهببببباعسهبببببب)لد  سةوبببببىسەوو بببببا  س

سدەوو   اتسەوواوا س ا سەوو  فا سوبو  فالسەون ائست

 وتاف سەوهنقسەوو كز سوبمدەتسە ونا :سنم سەولانا سدەولد  سو ود سهسسلەي سەوع ەق

لسەو داا بببباتسيبببب  سە بببب مهاوسسقببببال سأ ببببل سوتبببباف سەوهنببببقسەوو كببببز سمبببببسسوت ببببلسەوعبببب قيسمببببللە سوببببسقببببفقسناببببدز/

دذكببب سهاببببالسوبهنببببقسد لسودكاوبببب سأونابببالسوببببلسهنا بببباسەو اكابببلسمبببببىسەلسنمبببب سەوببببلانا سدەوبببلد  سو ببببود سهببببسسلەيبببب سەوع ەقت

قبببفقسنابببدزيسألس"وتببباف سەوهنبببقسەوو كبببز سەوع ەقبببسسمببببسسوت بببلسة بببواما سەوعببب قسە ببب مه يسمبببلل ەسوبببلسقبببال سەألا بببز س

دقلسهتبببب سەوعبببب قس ببببه سەو ن بببباقسەو بببب ەف سدەو د بببب سههاببببعسەوعوببببب سەألانهابببب سدقبببب ەئ ا"تەألونابببب سدأ ببببتايسقبببب كاتس

دەإلابببب ە ەتسهببببالسەوهنببببقسەوو كببببز سدەألا ببببز سەووعنابببب يسد تلاببببلسەأللدە سدەوو وبببباتسفببببسسضببببد س داا بببباتسەومائببببلسەوعببببايس

 وبمدەتسەوو بت تسدا فسي  سەوبما سەو دااسسهواساا س:

ابببببل سەوو ببببب دو سمبببببلسو ەقهببببب سەوو بببببا  سدقببببب كاتسەو ببببب ەف سدەوو   ببببباتساعبببببلنسەوهنبببببقسەوو كبببببز سەوا ببببب سەودتس-1

 سەوواوا س ا سەوو  فا سەووااز سولسەوهنقسەوو كز يسد ف اق ايسە  نال ەسةوىسقاندنست

سنمبببب سەونمببببلس)هاوببببلانا سدەوببببلد  (سدأابببب سموبببب تسأيبببب فيسو ببببود سهببببسسلەيبببب سەوعبببب ەقسوكبببب سەألقببببياصسەو هاعاببببالسس-2 ةلو

وو ببببا  سدقبببب كاتسەو بببب ەف سدەو د بببب سههاببببعسەوعوببببب سەألانهابببب سدقبببب ەئ ايسدف دم بببباسفببببسسدەووعنببببدااليسهوبببباسفببببسسذوببببقسە

 سەووتاف اتسكاف ت

ه ببببل سونببببعسةيبببب ە سەألوببببدە سەونملابببب سمهبببب سەوتببببلدلسدەوونافببببذسدەو ببببسس زاببببلسمبببببىسوبببباسهببببدسوتببببللسه عباوبببباتسەوهنببببقسس-3

 كهببببباتسد ف اقببببب اسفبببببسس(سمقببببب  سە  سلد  يس مبببببديسەوا ببببباتسەألوناببببب سەووي  ببببب سهو اهعببببب سەوو10,000ەوو كبببببز س)

ەو ببببب قسدەوو بببببا ەتسەوو لاببببب سةوبببببىسەوتبببببلدلسوونبببببعسەو   ابببببيسدە يببببباذسەإلاببببب ە ەتسەوماندناببببب سهاو ن ببببباقسوبببببعسەوهنبببببقس

 ەوو كز يسوعس زدالسەوهنقسهوهاولسەألد ەقسەونملا سەووك قف سدأ قايس  ب    ات

ب سوببببلسەوو ببببا  سدەوقبببب كاتسةوببببىسف دم بببباسو ببببتده سهد ببببائقسوببببس-4 ب س هبببباولس كببببدلسەووهبببباولسەوو  بببب  لسەوا بببب سەوو   بببب 

 فا ببببا سەوو   بببب  سدەوو   بببب  سةواببببسيسد  مببببل يسفببببسسنمببببا سەو ببببا  ەتسەويا اابببب سمنببببلس به ببببايسدفببببسستببببا سداببببدلسەقبببب هاطسأدس

س-س07809224663تاابببب سوب اكببببلساابببب  سە   ببببا سهببببلەئ  سو ەقهبببب سەو ببببا ف سفببببسسەوهنببببقسەوو كببببز سمبببببىسەأل قببببايس)س

 (س07721111418س-س07853330555

لسەوو-5 ضبببب اسإلابببب ە ەتسأدسوزاببببا ەتس ف اقببببا سأدس ببببليو سفببببسس هبببببو  ببببا  سدەوقبببب كاتسەوهنببببقسەوو كببببز سفببببسستاوبببب س ع و

أمواو ببباسوبببلس اببب سون بببدهاستسدقبببلسأقبببالسەووتببباف سهبببلد سەوا ببباتسەألوناببب سفبببسسەوكقببب سمبببلسوتببباد تس   ابببيسەوبببلد  س

سفسسەألاايسەوواضا ت

https://www.ina.iq/179110--.html
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سوهنالسق  سەواديسەأليا تتسن اا سوا ادا س ي فا سةوايسو السفسس

س

ەن  بببتسقضبببا سەي فبببا سةوبببايسەوو ببباليسأتوبببلسقبببعايسەو فبببامسسفبببسسوهنببباليسەوبببذ سفمبببلسس بببكا سنابببدزسم هاببب س/

قهببب سأ بببهدعسمببببىسنتبببدسوا ببباد يستاببب سأفبببالتسەووعبدوببباتسوودقبببعس" بببكا سنابببدزسم هاببب "يسأنبببسسم ببب سمببببىس

 ا  سسوم د سفسسون م سمادلسەو وقيسقواوسسەوه لت

ەوقببباخسأتوبببلسقبببعايس ا ببب سو بببال سوهناناببب يسأنبببسس بببيسەوع بببد سمببببىدمببببيسودقبببعس" بببكا سنابببدزسم هاببب "سوبببلس

هلسمبببببىسواودمبببب سوببببلسەو فببببامسسفببببسسون مبببب سماببببدلسەو ببببوقسوببببلسقهبببب سقببببعه سەووعبدوبببباتيسفاوبببباسأومببببسسەومببببس

 ەووق ه السفسسەوا او يسهانواس دە فس ي دلسملسەألن ا ت

ت ببببىسەو ببببام يسهبببب س وبببب سيبفابببباتس وبا اوبببب سدأقببببا تسەوو ببببال سةوببببىسمببببليسداببببدلس"يبفابببب س اا ببببا سأدسأونابببب 

 د فتسهاوعائبا "ت

دذكبببب تسەوو ببببال سألسموبابببب سەوي بببب سدەو  ببببفا يساببببا تسن اابببب سي فبببباتسقي ببببا سهببببالسەوضببببتا سدهعببببلس

 .مكا سأقا هسسفسسهبل سەوم ق سفس

دأكبببلتسألسەألا بببز سەألوناببب س"أهبغبببتسو ەابببعسمباببباسه بببذەسەويهببب يسوكن ببباس  ا بببتسفبببسسەإلمببب لسمنبببسسةوبببىستبببالس

  ز سەألونا سەن قا ەسفسسهبل سەوضتا س ت هاسو لدلسفع سەن ماوا "ت نفاذسەوااشسدەألا

أابببببايسمببببببىسەي  بببببا سەوقببببباخسأتوبببببلسقبببببعايسەو فبببببامسيسموبببببلتس"ەومبببببد سەوضبببببا ه "سفبببببسسفببببب عسس5دهعبببببلس

ەووعبدوببباتسةوبببىسولەهوببب سونبببز س ئبببالسهبلاببب سەوم قببب ساتبببسسەو فبببامسستاببب س بببيسەم ماوبببسسوبببعسەهنبببسسمببببسسدەهبببلس

 قمامست

س

س

س

س

س

س

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AC%D8%AB%D8%A9&contentId=1600456
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9&contentId=1600456
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B1&contentId=1600456
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  لە سة اه سسها د سفسسودەا اتسوعسەوااشسەإل  ەئابسسهاوضف سەوغ ها سدفا سفب  انسس

قببببببا سو بببببب د س هببببببسسفب بببببب انسسەواوعبببببب سةلسقبببببباهاسفب بببببب انااس ببببببدفسس ببببببلە سة بببببباه سسس/٢٤فبببببب ەنلس

د ببببيسسفببببسسودەا بببباتسهويببببايسەوعبببب ديسقببببوا سەويبابببب سفببببسسەوضببببف سەوغ هابببب تسەوابببباشسەإل بببب ەئابسسه  بببباص

س دەويوبببباليسەنببببلوعتسس أ ببببسسهكدفابببب سدا وانببببسسهعبببببيسهبببب لطت قببببااعساببببدەه  س  بببب ەسفببببسسەوويببببايسدقببببلسوبببب و

ودەا ببباتسفببببسسەوون مبببب سهعببببلواسلمببببتسوانبببب سەو ن بببباقسەوف بببائبسسەو ببببسس ضببببيسوو بببببالسمببببلسف ببببائ سفب بببب انا س

 سإلض ەيسقاو سدو ا ەتس نلالەسهب"واز  سە ت   سفسسناهبل"ت

ەوابببباشسسه  بببباصأمبببببلسو بببب د س هببببسسەواوعبببب سألسقبببباهاسفب بببب انااس ببببدفسسو ببببا  ەسهإ بببباه سسەويوببببالس

 ودەا اتسهويايسەوع ديسقوا سەويبا سفسسەوضف سەوغ ها سەووت ب تسسفس ەإل  ەئابس

س22بببببسسهاويبابببب :س"ەوقببببايسوتوببببلسة ببببواما ساببببدەه  س)دذكبببب سەوو بببب د سەو هببببسسفببببسسەوو  قببببفىسەأله

ماوببببا(سە  قبببب لسو ببببا  ەسهابببب د سأ ببببايسه بببباسهاو  بببباصسەوتببببسسفببببسسەوبببب ألسوبببباسألفسةوببببىس ببببب ساببببز س

دأضببببا سألساببببدەه  س"أليبببب سوبعناابببب سەووك فبببب سفببببسسەوو  قببببفىسهتاوبببب ست ابببب سسكهابببب سوببببلسەوببببلوا "ت

ەوتاببببا سو ببببا  ەسها دتببببس"تسد ببببيسسوبغاابببب سدموبببببتسەو ببببدەقيسەو هابببب سااهببببل سإلنمبببباذستاا ببببسسة سأنببببسسفببببا ق

س أ بببسسهكدفاببب سفب ببب انا سدا وانبببسسهعببببيس  قبببااعسابببدەه  س  ببب سەواوعببب سفبببسسويبببايسەوعببب ديتسدقبببلسوببب و

سفب  انست
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س د ااس عبلسە  علەلهاسو تماقسأهلەف اسفسسأدك ەنااسهاو ه سەولهبدوا ا س

أدك ەناببببايسدأم هببببتسمببببلسە بببب علەلهاسو تماببببقس تهببببتسود ببببكدسهوهببببال  سەو ببببالسوب  ببببدا سفببببسسس/سندفد بببب س

أهببببلە سەوعوبابببب سەوع ببببك ا سەو د ببببا سفببببسسأدك ەنابببباسهاو ببببه سەولهبدوا ببببا يسدأدو بببباسەم بببب ە سكاابببب سهبببباودەقعس

سەوالالت

داببببا سفببببسسهاببببالسمببببلسەويا اابببب سەو د ببببا :سەو  ببببدا سفببببسسأدك ەنابببباس م ضببببسسدقبببب س د اببببلسەأل بببببت سەوغ هابببب س

ألدك ەنابببببايسدةمببببب لسدقبببب سة ببببب قسەونبببببا يسدمبببببدل سأدك ەنابببباسةوبببببىسەوتاببببباليسدەم  ەف ببببباسدة  ببببا سەوو  زقببببب س

هبببباودەقعسەإلقباوببببسسەوالاببببلسەوونه ببببقسمببببلسوهببببلأستببببقسەوقببببعديسفببببسس م ابببب سەوو ببببا يسدنببببزعس بببب ت اسدەا  ببببا س

سەونازا سون ايسدەومضا سمبىسكاف سەألي ا سەوناهع سولسأ ەضسسأدك ەنااسد  للس د اات

ااببب سةوبببىسضببب د  سضبببوالسكافببب ستمبببدقساوابببعسوبببدە نسسأدك ەناببباسهوبببلسفبببا يسەونبببا مدلسكوببباسأقبببا سهابببالسەويا 

 هاو د ا سدەألقبااتسەومدوا يسهواساقو ستقسە  يلەيسەوبغاتسەأليسفسسەوتاا سەوادوا سدەو عبايت

دأقببببا تسەويا اابببب سەو د ببببا سةوببببىسألس"ەوعمهبببب سەو ئا ببببا سأوببببايسەو  ببببدا سەو بببببوا س كوببببلسفببببسس هنببببسسن ببببايس

 ت  سەو فادلسوعس د ااسفسس  سقاال سەو ئالسف لاوا سهد ال"تكاا سقاندناسا

 هنلەتس12دأمبنتسدزە  سەويا اا سەو انا سو ي ەسملسوهال  سوب  دا سفسسأدك ەناايس قو س

د ببببلمدسەووهببببال  سەو ببببانا سةوببببىسضبببب د  سەت بببب ەيس بببباال سددتببببل سأ ەضببببسساواببببعسەوببببلد يسدە بببب ئنا سەوتببببدە س

   عالتەووهاق سهالسود كدسدكاا يسددق سەو

سهعلس فضسسەو فادلستتس اا سسف ن سسالمدسودق سووا  اتسزابان كسسەوو و قسهاوت يس

لمببببباسەو اا بببببسسەوف ن بببببسسدەوه ووبببببانسسەألد دهبببببسيسەو ببببباهقسفبد ابببببالسفاباهبببببدتيسودقببببب سس د بببببااسەوابببببدي/

عسمببببلس ووا  بببباتسەوبببب ئالسەألدك ەنببببسسف لاوابببب سزابان ببببكسسەوبببب ەفلسوب فببببادلسوببببعس د بببباايسد ابببب سەوو ببببد و

سةقعا ست يسماووا س او  ت

دفبببببسسدقبببببتس ببببباهقيسلمببببباسەوببببب ئالسەوف ن بببببسسةاوانداببببب سوببببباك دليسدەوو  قبببببا سەألووبببببانسسأد  سقبببببدو ليس

 زابان كسسةوىسهل سەووفادضاتسوعس د اات

دك ببببيسفاباهببببدتس عبامبببباسمبببببىسهببببذطسەوببببلمد :س"هببببذطسەووبببب  سەألدوببببىسەو ببببسسا ببببل سمن وبببباس أ س ببببائييستابببب س

 نا سةت  سەو  يسوكلسزابان كسس فلست ىسوناقق سذوق"ت اوهاسزابان كسسهاون  سفسسةوكا

دأضبببببا سفاباهبببببدت:س"ەوببببب ئالسەألدك ەنبببببسس سا بببببد عسمبببببلسةقبببببعا ستببببب يسماوواببببب سالابببببل سامدلهببببباس بببببمد س

 ەإللە  سەألو اكا تتسلمدناسندق سهذەسەو ا سملسووا  ا س"ت


