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ايقيييييس النيييييس (..)7ص.) رئيييييلس النيييييس قبلييييييقة لألييييية لد قبألييييي لر  ق ارل لييييي  بييييي   قب يييييرق  ❖

  (قبليقة

 (ايقس النس قبليقة(..)7ص.) رئلس النس قبليقة لألة لد يزلر قبخارلل  قإللرقلي ❖

قباليييي ييا لليييياقف اييييس ا ييييا   قبلليييي  قبار يييييزا بييييرئلس النييييس قةنليييييقة ا أليييي   ق يدقبلائيييية  ❖
 (ايقس النس قبليقة (..)8ص.) قبثالل  ا  قصال ات قبأللاأل  قبل  ل للي  قب زا  

خييييالد قأليييية لابل يزليييير قب نرليييياح .. قباليييي ييا لل ييييا خ يييي  قبيييييزقر  لةيييي ال  قب اقيييي  خييييالد ايأليييي   ❖

 (ايقس النس قبليقة (..)8ص.) قبصلف قبا لد يل عيها باضاع   قبلني 

للغييييي ق .. قبالييييي ييا لألييييية لد رئيييييلس النيييييس بناشيييييار    يييييي ايييييرةار قية يييييا  قبلربايييييالي قب رليييييي  ❖

 (ايقس النس قبليقة(..)9ص.) قبليقة قباصرا يقبي   قبللالي قبارق ق بل

لائييييية رئيييييلس النيييييس قبلييييييقة  .شييييياخليق  علييييي خ لةييييير س  لةايييييا  بللييييي  قب القيييييات قبخارللييييي   ❖

ايقيييييس (..)9ص.) ( بإلة يييييا  قبلربايييييالي قب رليييييي34بالاقشييييي  قإلألييييية  ق قت يقبة ضيييييلرقت بايييييرةار )

 (النس قبليقة 

 (ي اب  قيللاح قب رققل (..)10ص.)اس ررألاح قبنلا  بل ا ثالث  ان ات رئلألل  قلةاا  ❖

يضييييييي    ل ييييييي   اييييييي  قيلةخاليييييييات قبا نلييييييي  خابييييييي  قبييييييي رقلي لقيقيييييييابل  قبللاللييييييي  رئيييييييلس  ❖

 (ش ق لليز(..)10ص.)يقبللالل 

ةألةضييييلف ا يييييا   قبلليييي  قبار ييييزا بالاقشييييي   يييييا   قبشييييارا  قبنلليييي  قيقةصييييا  قبللالليييي  عضييييي  ❖

 (ي اب  قيللاح قب رققل (..)11ص.)صرف قب ييرأل ر 

  خيييييير  قب اراليييييي   رهييييييالي ي ا ثيييييي   ليييييياب  للييييييائي  ألييييييل  قب ييييييااراق ايييييي  قبللالل عضييييييي  ❖

 (قب رقت لليز(..)11ص.)عشائرا

ي ابيييي  (..)12ص.)  قب  يايييي  قبألييييال   أليييينات زاييييا  قبأليييين   قبيييي  يقشييييل  قبلائيييية ا ايييي   ييييرل   ❖

 قإلخلارل (قبا نيا  

لة  يييي  اشييييري  ة يييييلر  يييييرللف  لييييي لييييرقس يل شييييف رئييييلس قبخيييي اات قبللالليييي  عنييييي قب اليييي قيا  ❖

 (قب رقت لليز(..)12ص.)ايع    ةةا ل

ر بارقل يييي  قييييالي  قبايقزليييي  قية ا ليييي  45  ل ةييييا  قبلائيييية  لصييييد قبلييييائني  ❖ شيييي ق (..)13ص.)لياييييا

 (لليز
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للالليييييييي  لالضيييييييياا ة اصييييييييلد قية اقلييييييييات قبالرايييييييي   قبلائيييييييية ا ايييييييي  قبزلييييييييا ا   ا ابلييييييييات ❖

 (ي اب  قبا نيا  قإلخلارل (..)14ص.) يبلا

 بييييي  النيييييس  2023ل ييييي   علييييير زقب نييييي  للييييييز  ايعييييي   رألييييياد ايقزلييييي   قبلائييييية ق اييييي   ييييييقز  ❖

 (قب ن  لليز _ لغ ق (..)14ص.)قبليقة

قبألييييييييي  قبلرباييييييييا  لةييييييييالس لاألييييييييةارقر قأليييييييية رقر قأليييييييي ار لائليييييييي  زلليييييييية قبايأليييييييييا  قب ❖

 (قب ن  لليز(..)15ص.)قبا نل 

بالة ييييييا  قبلرباييييييالي  34لر يييييية  لاألةضييييييا   قب ييييييرق  بناييييييرةار قبييييييي  بلائيييييية ا ايييييي  قبلنيييييي قيا ق ❖

 (قب ن  لليز  (..)15ص.)قب رلي

قرة يييييا  ق ألييييي ار يةيييييزقد ةن يييييي ل البنيييييا عنييييي   اهيييييد قباييييييق    قبلائييييية عييييياار علييييي قبللار   ❖

 (قب ن  لليز (..)16ص.)قبلألل 

قبخزعنييييييي ل شييييييف عيييييي   لييييييرز قبة يييييي لالت عنيييييي  قييييييالي  قلةخالييييييات الييييييابس  قبلائيييييية  يييييياب  ❖

 (قب ن  لليز(..)16ص.)قبا ا  ات
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رئييييييييلس قبلانيرليييييييي  لر يييييييي   هاليييييييي  ةرألييييييييل  ق ايييييييي  يقيأليييييييية رقر يضيييييييياا  ألييييييييالا   ❖

 (ي اب  قيللاح قب رققل (..)17ص.)قبايق لل 

ي ابيييي  (..)18ص.)رئييييلس قبيييييزرقح ل نيييي  عيييي  قييييرة قألةضييييا   قبلصيييير  اييييرةار قب ييييرق  بنالييييا  ❖

 (قيللاح قب رققل 

عليييي  قبننلييييا   ييييي قب ييييرق .. الا ثييييات اييييس  ييييرق   ألييييل   يييييد ان ييييات ع ليييي     قييييا   قبلصيييير   ❖

 (قبأليارل  لليز (..)19ص.) لرزها

رئييييييلس النييييييس قبليييييييقة قباصييييييرا لصييييييد  بيييييي  لغيييييي ق  بناشييييييار    ييييييي اييييييرةار قية ييييييا   ❖

 (ش ق لليز(..)19ص.)قبلرباالي

قب ييييرقت (..)20ص.)النييييس قب ضيييياح لر يييي   عاييييل ب رليييي  قبة لليييير عيييي  قبيييير ا يألييييالا  قبصيييي  لل  ❖

 (لليز

ر لييييارزقلي ل نلنييييا ايييير  قخيييير   بيييي  لةلييييازد عيييي  األيييية  اةلا  ❖ قب ييييرقت (..)21ص.)قب ألييييةيرل  ا ن ييييا

 (لليز

ي ابيييي  (..)21ص.)قب يييية    لييييرق  ةانيييي  ان ييييات خاصيييي  عيييي  لرلايييي  قبا ييييار يقب ييييا اي اةييييير  ❖

 (قبا نيا  قإلخلارل 

 لييييياسي ابييييي  ..)(22ص.)قبة نيييييل  قب رققلييييي  ة نييييي    يييييال   انييييي  إل اثييييي  قبال ييييييلل   يييييي ألييييييرلا ❖

 (قإلخلارل  

ر ب يييييرقر النيييييس  ❖ قبليييييي  قب رققيييييي بن ايييييد قبة ييييييعي.. ق االييييي  قب ااييييي  ة ثيييييف قلةااعاةنيييييا ة لل يييييا

 (ي اب  قيللاح قب رققل (..)22ص.)قبيزرقح

 قب گييييييييي   قب ضييييييييياح ق عنييييييييي   األيييييييييةاح  اييييييييي   ليييييييييرقحقت ا يييييييييا   عرققلييييييييي  ةليييييييييا   ❖

 (ش ق لليز(..)23ص.)قب شائرل 

قبألييييييارل  (..)24ص.)قباابلييييي  ةر ييييي  ة نيييييس قب يييييرق  بازلييييي  اييييي   عييييي  الايعييييي  قبللييييي  قبييييي يبي ❖

 (لليز

ألييييي اا للييييييز (..)25ص.) قبرقالييييي  يقإللةرلييييييد..   رليييييق قب يييييرق   يألييييية ا   ق اييييييقد قبانرلييييي  ❖

 (عرلل 
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قبأليييييارل  (..)26ص.)اخنيييي   ييييي لغيييي ق ق ايييي  لن ييييي قب ييييلن عنيييي  اةأليييييبل  لاارألييييي     يييياير  ❖

 (لليز

 (قب رقت لليز(..)26ص.)قب قخنل  ة    قلةااعار  اناا  لش   ر س قبألل رقت  قخد لغ ق  ❖

 

 

 

 

 

 (ش ق لليز(..)27ص.)قلخ ان   لف ل أل ار قب يير  ي لغ ق  ي ير ألةا  اس قي ال  ❖

قب ييييرقت (..)27ص.)قبألييييلة يل شييييف.. قبيييي يير صييييرف لر ييييس ةلييييارقر  لييييةن  قبار ييييزا قبلليييي  ا ييييا   ❖

 لليز(
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أليييييي اا لليييييييز (..)28ص.) نأليييييي لللل  لرصيييييياص قبلييييييلف قإلألييييييرقئلني  ييييييي لييييييالنس 10ا ةييييييد  ❖

 (عرلل 

 (٢٤ رقلس (..)28ص.) رلق اري   ي ا اد آيت  نرلائل  لليلي للريت ❖

 

 

 

 

 

 

 

رليييييييال يف  قبغيييييييرة لألييييييي   بيييييييزيقد ريأليييييييلا عييييييي  قبخرل ييييييي   يب يييييييلن    ثييييييير عرضييييييي   ❖

 (ي اب  ةاس(..)29ص.)بنزيقد !

 ( لنياللرغ ي اب  (..)29ص.) ر ي ا  انةز  لايع  قيلةخالات قبرئاألل  ❖

 

 

 

 



 

 2023-2-23/   لخميسا

 181العدد / 

7 
 

 

  رئلس النس قبليقة لألة لد قبأل لر  ق ارل ل  ب   قب رق 

قألييييية لد رئيييييلس النيييييس قبلييييييقة ا اييييي  قب نليأليييييي  قبليييييي  ق رل ييييياح  ألييييي لر   /ايقيييييس النيييييس قبلييييييقة 

 قباة    ق ارل ل  ب   قب رق  قبألل    بللا ريااليأل ي.قبييلات 

يل ييييا قبن يييياح لةييييائ  قبزلييييار  ق خليييير  بني يييي  قب رققييييي قبرأليييياي  بيييي  يقشييييل    يقبخ يييييقت قب ا ايييي  بة زلييييز 

 .قبشرق   قب ائا  لل  قبلن ل   ي اخةنف قبالايت يالنا قيقةصا ا يق الي

 قبلال   يع  قر ا  قبايقضلس ذقت قيهةاا  قباشةر . اا ل ا قبن اح ق يضا  قب اا   ي 

 

  رئلس النس قبليقة لألة لد يزلر قبخارلل  قإللرقلي

قأليييية لد رئييييلس النييييس قبليييييقة ا ايييي  قب نليألييييي  قبلييييي  ق رل يييياح  يزليييير  خارلليييي  ايقييييس النييييس قبليييييقة/ 

 بل. قبلانيرل  قإلألالال  قإللرقلل  قبألل   ألل   الر عل  قبننلا  يقبي   قبارق ق

يل ييييا قبن يييياح قب القييييات قبثلائليييي  لييييل  قبلنيييي ل   يقبة يييياي   ييييي اخةنييييف قبالييييايت   ضييييالر عيييي  الاقشيييي  عيييي   

 ا  قب ضالا قإلقنلال  يقب يبل  ذقت قيهةاا  قباشةر .

ي شييييار ألييييلا ةل  خييييالد قبن يييياح   بيييي  قل ةيييياا قب ييييرق   ييييي عالقاةييييل اييييس ليييييقر  يا ل ييييل قإلقنلاييييي يقبيييي يبي  

 ة زلز أللد قبة اي  لل  قبلن ل   ي   النس قبليقة ل ع  لني  قب  يا  لنذق قبص  .ار  قر  هال  

يل ييييد قبيييييزلر قإللرقلييييي ة لييييات رئييييلس النييييس قبشييييير  قبألييييل    ايييي  ليييياقر قابلليييياف   اييييا لييييار  ةشيييي لد 

ر بالنيييييس قبلييييييقة  اشيييييلرقر  بييييي  عايييييق قب القيييييات  قب  ياييييي  قب رققلييييي  ي عيييييا   قلةخييييياة أليييييلا ةل رئلأليييييا

ل  قبلنييي ل  قبليييارل   يقبة  لييي  عنييي   عييي  ليييال   بن يييرق  ي يييد ايييا لألييين   يييي ة  ليييق ةلالةيييل يقباشيييةر ات لييي 

يقألييية رقر    ايييا  عيييرة عييي  ة نيييس ليييال    بييي  ع ييي  ليبييي  ل لييي   اييي  قبالا ثيييات بنللييي  قب نليييا قباشيييةر   

 لل  قبلن ل .
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قبال ييا للاقف اس ا ا   قبلل  قبار زا للي  قب زا  قبلائة ق يد برئلس النس قبليقة 

  قصال ات قبأللاأل  قبل  ل قبثالل  ا  

, لا ةلييييل قأليييية لد قبألييييل  ا أليييي  قباليييي ييا قبلائيييية ق يد بييييرئلس النييييس قبليييييقة/ايقييييس النييييس قبليييييقة 

, قبأليييييل  )عنيييييي ا ألييييي  قب يييييال  ( ا يييييا   قبللييييي  قبار يييييزا , بل يييييا  2023شيييييلا   -22قبليييييي  ق رل ييييياح 

  ها ا  قلد قبلل  .للي  قب زا  قبثالل  ا  قصال ات قبأللاأل  قبل  ل  قبةي أللة  قعةاا

يقيضيييي  قباليييي ييا ق  قبلليييي  قبار ييييزا يل عةلييييار  لنيييي   لليييي  ا لليييي  لرأليييي  يةل لييييذ قبأللاأليييي  قبل  ليييي  بنلنيييي  

  لليييية ق  لضيييييس خ ييييي  رصيييييلل  يثالةييييي  ةنييييي ف عليييير ةل ليييييذها ا ابلييييي  قباخيييييا ر قبةيييييي ةيقليييييل قب انييييي  

يلييييي  قلييييرقحقت  ارئيييي  ليييية  قبا نليييي  يقل  األيييياةنا قبأليييينلل  عنيييي  ا لشيييي  قبايييييق   , اشيييي  قر عنيييي  ضييييرير  

 قية اد عنلنا يقت قيزاات قبةي ة  ا  ي قيأليق  قبا نل  قي قب ابال  .

يلييير  خيييالد قيلةايييا  الاقشييي  قهالييي  ةل يييل  ةايليييد قبةليييار  قبخارللييي  يةشييي ل  قبرقالييي  عنييي  ليق يييذ لليييس 

ر ل يييية  الا ييييذ ل ليييي   بن ئييييات قب اشييييايب  لللييييس قب انيييي  ييضييييس  نيييييد ةخيييي   قبايييييق   قب رققييييي   ا ابلييييا

 قب يير , يزلا   قب ص  قبا رر  ب ئ  قبارض  يقب نل  قبالة ثل  .

 

خالد قألة لابل يزلر قب نرلاح .. قبال ييا لل ا خ   قبيزقر  لة ال  قب اق  خالد ايأل   

  قبصلف قبا لد يل عيها باضاع   قبلني 

بيييييرئلس النيييييس قبلييييييقة , عنييييي  شييييي   قبأليييييل  ا ألييييي  قبالييييي ييا قبلائييييية ق يد  /ايقيييييس النيييييس قبلييييييقة 

ضييييرير   للييييا   نيييييد لذرليييي  ب  ييييي  قييييرقح قبا يييياللس  ييييي يزقر  قب نرليييياح , لنيييي ف ةثللييييةن  عنيييي  قباييييال  

 قب قئ  قألي  ل قرقلن  ا  قباة اق ل  اس قبيزقر  يقبذل  ة  ةثللةن   ي يقت ألالق .

يزليييير قب نرليييياح قبألييييل  )    2023شييييلا   22يقيييياد قباليييي ييا خييييالد قأليييية لابل  ييييي ا ةلييييل قبلييييي  ق رل يييياح 

زليييا  عنيييي  اضيييد(   ق  قبانيييا  قبان يييا  عنييي  يزقر  قب نرلييياح  للييير   يلنيييا ا للييي  لة ييي ل  يق ييي   اييي  قهييي  

قبخييييي اات بناييييييق لل  , ار ييييي قر يليييييية اضييييياع   لنيييييي  قبييييييزقر  يةشييييي لالةنا ي يقئرهيييييا قبا للييييي   ا ييييي  

 خيييياد ا  ييييات   لثيييي  بنخ ايييي  يصييييلال  قأليييية  ق قر بايأليييي  قبصييييلف قبا لييييد عليييير زلييييا   قب اقيييي  قبالةليييي  يق

 قب اان  النا .

يل ييييا قبن يييياح  ليييي  قيألييييةنال  قب نييييي يخ ييييي  ل ييييد قب اقيييي  يةيييي ال  ليييي قئد ةشييييغلد لالييييس قبا  ييييات  ييييي 

 عاي  قبلال    بضاا  قألةارقر ةلنلزها بن اق  خالد ايأل  قبصلف قبا لد .
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ل ييا لألة لد رئلس النس بناشار    ي ارةار قية ا  قبلرباالي قب رلي للغ ق .. قبا

  قبليقة قباصرا يقبي   قبللالي قبارق ق بل

قأليييية لد قبألييييل  ا أليييي  قباليييي ييا  قبلائيييية ق يد بييييرئلس النييييس قبليييييقة  صييييلاا /ايقييييس النييييس قبليييييقة 

(  قبأليييييل  ) ل يييييي لليييييابي( رئيييييلس النيييييس قبلييييييقة قباصيييييرا  يقبي ييييي  ٢٠٢٣شيييييلا   ٢٢قبليييييي  ق رل ييييياح )

الي قب رلييييي قبللييييالي قبارق ييييق بييييلر يقبييييذا أللشييييار   ييييي  عايييياد قباييييرةار قبرقلييييس يقبثالثييييل  بإلة ييييا  قبلربايييي 

 ( ا  قبشنر قبلارا.٢٦-٢٣قبذا ةألةضل ل قب اصا  لغ ق  ا  قب ةر  )

ير يييية قباليييي ييا لابألييييل  للييييابي يقعضيييياح النييييس قبليييييقة قباصييييرا قباييييرق  ل  بييييل  ار يييي قر عنيييي   هاليييي  

قلليييياا قباييييرةار يقيأليييية ا   ايييي  ةيقليييي   ا يييي  قبلرباالييييات قباشييييار   بة  لييييق اصيييياب  شيييي يلنا  اشييييلرقر  بيييي  

القيييي  قبةييييي ةييييرل  قبلنيييي ل  قبشيييي ل ل   ياييييا للا ناييييا ايييي  اشييييةر ات  ضييييارل  يث ا ليييي  ي للليييي   عاييييق قب 

يضيييييرير  قأليييييةثاارها بة زليييييز قبة ييييياي  قبلربايييييالي يةلأليييييلق قبايققيييييف  يييييي قبا ا يييييد قيقنلالييييي  يقب يبلييييي   

 يةاللاةل بن  ل لة قإلقاا   ي لن ه  قب رق .

 

 

لائة رئلس النس قبليقة  .شاخليق  عل خ لةر س  لةاا  بلل  قب القات قبخارلل   

  ( بإلة ا  قبلرباالي قب رلي34بالاقش  قإلألة  ق قت يقبة ضلرقت بارةار )

ةيييير س لائيييية رئييييلس النييييس قبليييييقة قب رققييييي  .شيييياخليق  عليييي خ   ايييي  قبلييييي  /ايقييييس النييييس قبليييييقة 

  قب القيييييات قبخارللييييي  قبللاللييييي   ل ضيييييير رئيييييلس قبألييييي  يليييييائلي  لةايييييا  بللييييي  2023/2/22ق رل ييييياح 

رئيييييلس قبنللييييي  يقبأليييييل قت يقبأليييييا   قبلييييييقة ق عضييييياح  يلييييير  خيييييالد قإللةايييييا  الاقشييييي  قإلألييييية  ق قت 

( بإلة ييييا  قبلرباييييالي قب رلييييي قبييييذا ألييييل     ييييي 34قب لليييي  يقبنيلألييييةل  يقبة ضييييلرقت ق ألاألييييل  باييييرةار )

نر شييييلا  قبلييييارا  يشيييي   ألييييلا ةل عنيييي  لييييذد قبلنييييي  بةيزلييييس ايييي  شيييي  26ي  25قب اصييييا  لغيييي ق  لييييياي 

ق  يقر ية ثليييييف قب ايييييد إلللييييياا قبايييييرةار  ي ألييييية لاد ي يييييي  قبييييي يد قب رللييييي  يةنلئييييي  ق لييييييقح قبالاأليييييل   

أليييلاا  ل  يييا  قبايييرةار ي يييي هيييذ  قبار نييي  خ يييي  اناييي  يقبة  لييي  عنييي  ة زليييز قإلألييية رقر  يييي قبيييلال  ي  ييي  

 قبأللا  .

 

 

 

 

 

 

https://iq.parliament.iq/blog/2023/02/22/%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%a7/
https://iq.parliament.iq/blog/2023/02/22/%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%a7/
https://iq.parliament.iq/blog/2023/02/22/%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%a7/
https://iq.parliament.iq/blog/2023/02/22/%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%a7/
https://iq.parliament.iq/blog/2023/02/22/%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%a7/
https://iq.parliament.iq/blog/2023/02/22/%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%a7/
https://iq.parliament.iq/blog/2023/02/22/%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%a7/
https://iq.parliament.iq/blog/2023/02/22/%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%a7/
https://iq.parliament.iq/blog/2023/02/22/%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%a7/
https://iq.parliament.iq/blog/2023/02/22/%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%a7/
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 اس ررألاح قبنلا  بل ا ثالث  ان ات رئلألل   قلةاا 

 عنيييي  رئييييلس قبنلليييي  قباابليييي  قبللالليييي  ع يييييق  قب  يييييقلي  قبلييييي  ق رل يييياح  عيييي   ي ابيييي  قيلليييياح قب رققليييي /

 قبليقة اس ررألاح قبنلا  بالاقش  ةشرلس قب يقلل  قبايلي    ي بلالنا.قلةاا  رئاأل  النس 

يقيييياد قب  يييييقلي بي ابيييي  ق لليييياح قب رققليييي  )يق (      هلئيييي  رئاأليييي  النييييس قبليييييقة قلةا ييييت قبلييييي  اييييس 

  ررألاح قبنلا    يد قلةاا  اا ل   قلةخاة رئاأل  قبنلا  قبللالل  .

نليييييا  قبللاللييييي  ية ضيييييلر بلنأليييييات قبالنيييييس ية ييييي ل  ي ضييييياف      قيلةايييييا  لنييييي ف بة  ليييييد عايييييد قب

 قب يقلل  قبانا  .

 يض    ل    ا  قيلةخالات قبا نل  يقبللالل  خاب  قب رقلي لقيقابل  قبللالل  رئلس 

ق ييي  رئيييلس بللييي  قيقيييابل  قبللاللييي   خابييي  قبييي رقلي  ليييي  قيرل ييياح  ق   اييي  قلةخاليييات اليييابس  شييي ق للييييز/

قبا ا  ييييييات يالنييييييس قبليييييييقة اليييييير  ا ةر ييييييات يةيلنييييييات للالليييييي  ا يييييي ي   خاضيييييي   بنايييييي قييت 

 يقبالاقشات قبأللاألل 

قيلةخالييييات يقيييياد قبيييي رقلي بي ابيييي  شيييي ق لليييييز  ق   هلييييا  ةيلنييييات يا ةر ييييات للالليييي   عييييت قبيييي   ايييي  

قبا نلييييي  يقبللاللييييي  قي ق  قبا ةيييييرا قي قبةيليييييل يقييييي  ر ضيييييا لرباالليييييا  لليييييرق  يييييي قبلربايييييا  قب رققيييييي يق  

 قي نلل  ةر ن قب ا  .

يقشييييار قبيييي  ق   قلةااعييييات يل اشييييات للالليييي  يأللاألييييل  ا ث يييي  لييييرت ب أليييي  اصييييلر آبليييي  قلةخالييييات النييييس 

 أللايت يةلاذلات أللاألل  يقأل   .قبا ا  ات يقب الي  قيلةخالي قبذا لخضس  ابلا ب

يلييييل  ق   ا ييييير قبخال ييييات  ليييياد قييييالي  قلةخالييييات الييييابس قبا ا  ييييات  هييييي ا يييياييت قب ييييي  قبأللاألييييل  

 قئييييير  قلةخاللييييي  يق ييييي   ي يييييق قب يييييالي  قيلةخيييييالي قب ييييي ل  قي ق  قبلييييييقة قباألييييية نل    قب لييييير  قعةايييييا 

 يقئر اة     .يق ييييي  قبييييي رقلي ق   قيييييالي  يق رق يييييا للاللييييي  يقألييييي   ةييييير ن قبييييي قئر  قبيق ييييي   ية ابييييية لييييي 

قيلةخالييييات قبا نليييي  أللخضييييس خييييالد قيلييييا  قبا لنيييي  قبيييي  قييييرقح  ثالليييي  يثابثيييي  بنخييييري  لصييييلغ  لنائليييي  

بن ييييالي  يآبليييي  قيلةخالات .ي عنلييييت قب  يايييي  قب رققليييي   ييييي يقييييت ألييييالق   لييييرقح ل يييين قبة يييي لالت عنيييي  

ةخالييييات قبلرباالليييي  ق خليييير  ية يلنييييل  بيييي  النيييييس قييييالي  قيلةخالييييات قب ييييابي قبييييذا لييييرت لايلليييييل قيل

قبليييييقة قب رققييييي إلقييييرقر  يةل ييييل  قلةخالييييات الييييابس قبا ا  ييييات لناليييي  قب ييييا  قب ييييابي  يد ايييير  الييييذ عييييا  

2013. 

يةشيييييلر قبايييييا   قبرقل ييييي  قيي قبييييي  ق  قيلةخاليييييات بنييييي ير  قبل لييييي   بالنيييييس قبلييييييقة ياليييييابس قبا ا  يييييات 

لةنييياح قبييي يرقت قبةيييي أليييل ةنا    لايييا  ييي  ت قب  ييير  قبثاللييي  اييي  قبايييا   ليايييا اييي  ةيييارل  ق 45ةليييرا قليييد 

ذقةنييييا  يييي  ت ايعيييي   قيلةخالييييات ل ييييرقر ايييي  النييييس قبيييييزرقح يلابةلألييييلق اييييس قبا يضييييل  قب نلييييا قباأليييية ن  

 باللةخالات.

قايييا قب  ييير  قبثابثييي   يييذ رت ق  قيلةخاليييات ةليييرا  يييي ليييي  يق ييي   يييي عايييي  قب يييرق   قايييا قبايييا   قبألا ألييي  

ا اعيييي  لضيييياف قبلنييييا  10لألييييخ  قبة يييي لد قبثابييييا   يييي  قشييييارت قبيييي  ق  النييييس قبا ا  يييي  لة ييييي  ايييي   ايييي 

 قبف لألا  ِباا زق  ع  انلي  لألا  ل ألة ق  ا ق صائل  ا ةا  . 200ا   قر يق  قر ب د 

https://www.ina.iq/178859--.html
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اقش  أل ر  ةألةضلف ا ا   قبلل  قبار زا بال ا   قبشارا  قبنلل  قيقةصا  قبللالل   عضي 

 صرف قب يير 

قألةضيييييا ت بللييييي  قيقةصيييييا  يقبصيييييلاع  يقيأليييييةثاار قبللاللييييي   قبليييييي  ق رل ييييياح   ي ابييييي  قيللييييياح قب رققلييييي /

 ا ا   قبلل  قبار زا عني قب ال  بالاقش  أل ر صرف قب يير.

قب رققليييي  )يق (      قبنلليييي  قألةضييييا ت ا ييييا   قبلليييي  يقيييياد عضييييي قبنلليييي   ييييا   قبشييييارا بي ابيييي  ق لليييياح 

 قبار زا عني قب ال  بالاقش  أل ر صرف قب يير يقألة رقر قبألي  .

ي ضيييياف      قبنلليييي  ل ثييييت  لضييييا لةييييائ  زلييييار  قبي يييي  قب رققييييي  بيييي  يقشييييل    ضييييا    بيييي  عيييي   ايييي  

 قبان ات ق خر  .

 

 للائي عشائرا   خر  قب ارال   رهالي ي ا ث   لاب   ألل  قب اارا ق ا  قبللالل عضي 

  يييي ت بلليييي  ق ايييي  يقبيييي  ا  قبللالليييي   ق  قب ييييا ثل  ق خلييييرل   ييييي قضيييياح قب اراليييي  شييييااد   /قب ييييرقت لليييييز

 لغ ق  ي ي قرل  قبللابل  ل ضاح قبخابص شااد ا ا     لاب     هاا قرهالي يقآلخر للائي.

  قبخريقييييات ق الليييي  قبةييييي  صيييينت  ييييي يقيييياد عضييييي قبنلليييي   ألييييل  قب يييياارا بي ابيييي   قب ييييرقت لليييييز  

قب ارالييي  ي لييياب  اييي  قبيقضيييي  ق  ايييا لييير   ييييي قضييياح قب ارالييي  لةللييي  ب اييييد قرهيييالي يق  هيييذق قب ضيييياح 

 ل ةلر خاصر  ضخا   ي لغ ق  .

ي ضيييياف   اييييا اييييا ليييير   ييييي  ليييياب   نييييي لةلليييي  بلييييزق  عشييييائرا يبييييلس ب اييييد قرهييييالي  يزقر ااثييييد ايييي  

 قبنلل  النس قب زقح هلا  .

  قب ييييياارا ق   ق يضيييييا  ق اللييييي  لشييييي د عيييييا   يييييي قبيييييلال  األييييية ر  يق  قيألييييية رقر قياليييييي لةللييييي  ي  ييييي 

 يقض   بالألة رقر قبأللاألي قب ابي .

ر ل ييييي   11يشييييين ت قرل  قبللالنييييي    يييييي   يييييرقف قضييييياح قبخيييييابص  قليييييد لييييييال  ا ةيييييد ي صيييييال   شخصيييييا

ليييي   يييي ي  قرليييي   قبلييييي هلييييي  الايعيييي  ايييي  قباأليييين ل  عنيييي  ايييي للل   يييياليق اةيقليييي ل   ييييي اييييزرعةن  ع

 لابي    لاا ق  ت قيقت ق ا     قب ا ث  لزقعات عشائرل  ق لا .

ايييي  قبشيييينر قبلييييارا     قييييي  ايييي  بيييييقح  17ي الييييت خنليييي  قإلعييييال  ق الييييي قابييييت  ييييي للييييا   صيييي ر  ييييي 

قباغايلر/قلييييا   عانلييييات لغيييي ق   ةا لييييت ايييي  ا قهايييي  ي يييير بيييي قعف يقةييييد ثالثيييي  قرهيييياللل  ق يييي ه  لرةيييي ا 

ر لاأل ار يذب   ي قضاح قب ارال  شاابي قب اصا  لغ ق .   زقاا

ي ألييييي رت قب انلييييي  عييييي   قألةشييييينا   قثليييييل  اييييي  قبضيييييلا  يا ييييياةنل  قثليييييل   عنييييي  قثييييير قل ليييييار قب يييييزق  

 قبلاألف  ي  ا بنللا .

 

https://www.ina.iq/178864--.html
https://www.ina.iq/178864--.html
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لة    اشري  ة يلر  يرللف  لي لرقس يل شف  عني قب ال قيا رئلس قبخ اات قبللالل   

 ايع    ةةا ل 

زقر رئييييلس بلليييي  قبخيييي اات قبللالليييي  عنييييي قب اليييي قيا اشييييري  ة يييييلر ضيييي اف لنيييير  لنيييي   /قب ييييرقت لليييييز

 ا  لن  قلي لرقس للالة قبرصا    ي قب اصا  لغ ق .

ي بة ييي  قب الييي قيا  يييي ايقيييس قب ايييد قبي ليييد قب ليييي  االييي  لغييي ق  ياييي لر عيييا   قئييير  قباشيييارلس  يييي قياالييي  

 يييي  قب اليييي قيا عنيييي   ضييييرير  ق  لاضييييي قب اييييد قبخيييي اي ليييييةلر   ضييييال عيييي  قبشيييير   قبال ييييذ  بن اد.ي 

اةيييير ااةيييي  عنيييي   يييييد قب يييييرللف قبييييذا لليييي   ايييي   2600اةصيييياع   يلنيييياح قباشييييري  يقبليييياب  األييييا ةل 

 لألييييير قبلانيرلييييي  يصييييييي قبييييي  االعييييية  ييييير  قب ييييي   لييييياب رة اييييي  لصييييية )شييييينرزق  يشييييينرلار( .

يرليييي  ة يييي   قيعايييياد  ييييي قباشييييري  لغليييي  ي شييييف قب اليييي قيا لييييا   قبنلليييي  ألييييةةالس اليييي قللا لصييييير   

ق ةةيييياا لييييزح  لليييير الييييل خييييالد عليييي  قب  يييير قبالييييار  قبا لييييد  ييييي ل ييييي  اةل ألييييا بن يقئييييد قبلغ ق ليييي  ل يييي  

قي  يييييار بايييييا أليييييل يلل اييييي   ايييييا   خضيييييرقح ياايييييرقت بناأليييييلر يقبليييييرا ياضييييياار بنييييي رقلات قبنيقئلييييي  

 يقاا   بالألةرق   ي اا   بنشيقح يقبةر لل .

   قب  يا  قبألال   ألنات زاا  قبألن   قب  يقشل   رل  قبلائة ا ا   

قةن  عضييييي النييييس قبليييييقة ا ايييي   ييييرل   قبلييييي  ق رل يييياح   ارل ييييا لييييابيقيف ي ابيييي  قبا نيايييي  قإلخلارليييي /

ضييييي  ةألييييينل  قبليييييلف قب رققيييييي   لايييييا ق ييييي  ق  قب  ياييييي  قبأليييييال   ألييييينات زايييييا  قبألييييين   يقي قر  قبييييي  

  قبااضل .يقشل   خالد قب ةر   

يقيييياد  ييييرل   ييييي  يييي لا بي ابيييي  /قبا نيايييي  /      قب  يايييي  قبل ليييي   بيييي  ةألةأليييين  بلالييييس قبضييييغي  قبةييييي 

ةاارأليييينا قبييلييييات قباة يييي   قيارل ليييي  عنيييي  قب ييييرق  ايييي  قلييييد ةارليييير اصيييياب نا قبخاصيييي  عنيييي  قبييييلال    

  رققي .اشلرق قب  ق   يقشل   ة ف لابض  ا  أل ي قب  يا   ي ة يلر انف ةألنل  قبللف قب

يةييييالس  ق    ارل ييييا ي ةأليييي   قي ب أليييية قبصيييي  ات ايييي  قب ييييرق    ييييي  ييييل  قلنييييا يق ييييت ايقييييف قباة يييير  

قلييييا  قب ييييرة اييييس  قعييييف قإلرهييييالي  ييييي قب ةيييير  قبألييييال     ي ةييييا قبيييي  ق   قب  يايييي  قبألييييال   أليييينات زاييييا  

 قبألن   يقي قر  قب  يقشل   خالد قب ةر  قبااضل  .

ي ةأليييلر لنيييا قب  ياييي   ابليييا ةةصيييف ليييايةزق  ايييس لاليييس قبييي يد اييي  قليييد يقر ف  ق   أللاألييي  قب يييرق  قبةييي 

 ةارلر لالس قبص  ات قبةي ةصة  ي اصن   قبلن  .

ي ييييا  قبا نييييد قبأللاألييييي  ألييييل  قب لييييالي ق يييي   ييييي ةصييييرل  ألييييالق بييييي/ قبا نيايييي  /  ق   قبييلييييات قباة يييي   

ل  ايييس ريأليييلا قي قبصيييل  قي ة ايييد عنييي  اليييس قب يييرق  اييي  قايييةال  ق ألييين   قباة يييير  اييي  خيييالد ع يييي  ةألييين

 قب يد قييرلل  .
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ر بارقل   قالي  قبايقزل  قية ا ل   45  ل ةا   لصد قبلائني  قبلائة   لياا

 عنييي  عضيييي بللييي  قباابلييي  قبللاللييي   لصيييد قبليييائني  ليييي  ق رل ييياح     النيييس قبلييييقة ل الييي   شييي ق للييييز/

ر بنارقل يييي  يقبةصيييييلت عنيييي  قييييالي  قبايقزليييي  قية ا ليييي  بألييييل   45 بيييي   قلييييد  عا ةنييييا  بيييي   2023لياييييا

 قب  يا  إلقرقرها.

 45يقة ل ةييييا   بيييي  يقيييياد قبلييييائني بي ابيييي  شيييي ق لليييييز   ل يييي   ييييي قبنلليييي  قباابليييي  قبللالليييي  يالنييييس قبليييي 

ليايييا   ييي   قصييي  ب يييرقح  يالاقشييي  ي ليييرقح ة ييي لد عنييي  ل ييين قباييييق  يقب  يييرقت قبةيييي ل الييي   بييي  ة ييي لد 

  ي قالي  قبايقزل  .

يلييييل      لالييييس قبان ييييات يأليييي ر صييييرف قبيييي يير  ييييي قييييالي  قبايقزليييي  قب اايييي  قيييي   ألييييات  يقب  يايييي  

 قل  قبشنر قبا لد . ب  النس قبليقة  ي ل   ألة ي  لارألاد قالي  قبايقزل 

يقضيييياف  قب  يايييي  لييييا   ل ييييد ي أليييي  لالييييس ل ييييا  قبخييييالف لييييل  قب  يايييي  قية ا ليييي  ي  يايييي   قنييييل  

  ير ألةا  قلد  رألاد قالي  قبايقزل   ب  قبلرباا  .

يلييييي   اييييس ق يد قيثلييييل    عنيييي  قبلائيييية ق يد بييييرئلس النييييس قبليييييقة ا أليييي  قباليييي ييا  عيييي  يصيييييد 

 اايييي  قبيييي  النييييس قبليييييقة ا نييييس ق ألييييلي  قبا لييييد   لاييييا شيييي   عنيييي   هاليييي  اشييييري  قييييالي  قبايقزليييي  قب

 الاقشةل ب ع  قب ل ات يقبشرقئ  قب  لر  يقباي  ل  يقبألن  قبغذقئل .

يقيييياد قبا ةيييية قإلعالاييييي بناليييي ييا  ييييي للييييا  ير  بي ابيييي  شيييي ق لليييييز      اشييييري  قييييالي  قبايقزليييي  

ليييد يذبييي  ل ييي  قةصييياد هييياة ي قليييرق  قبالييي ييا ايييس قب ااييي  أللصيييد  بييي  النيييس قبلييييقة ا نيييس ق أليييلي  قبا 

ر  بيييي   يزليييير قباابليييي   لييييف ألييييااي .ي    قباليييي ييا عنيييي    هاليييي  يصيييييد اشييييري  قييييالي  قبايقزليييي  قرللييييا

قبالنيييس يقبلييي ح لالاقشييي  للي هيييا ي ليييرقح قبة ييي لالت قبالزاييي  عنلنيييا اييي  قليييد قبنللييي  قباابلييي   لايييا لضيييا  

أليييييلاا  عييييي  قب ل يييييات يقبشيييييرقئ  قب  لييييير  يضييييياا  قأليييييةارقرل  قبة لليييييق قبألييييينل  بنالنيييييا  قب  يييييياي  ي 

ةيييييي لر قباييييييق  قيألاأليييييل  اييييي  خيييييالد قبألييييين  قبغذقئلييييي   ي يييييذب  ةييييي ال  ريقةييييية قبايييييي  ل  يقبةخصلصيييييات 

قباابليييييي  قبالزايييييي  بنة لللييييييات قبل ليييييي   .ي الت قبلائليييييي  عيييييي   ةنيييييي  قب ييييييزة قبيييييي لا رق ي قب ير ألييييييةالي 

ل   عيييي  يلييييي  ي يييي  ايييي  قإلقنييييل   ييييي لغيييي ق  بالاقشيييي   صيييي  قبلرباالليييي   لييييا   خلييييد  شيييي ت  لييييي  قيثليييي 

% 5 ير ألييييةا  ايييي  قبايقزليييي  يقييييالي  قبييييل   يقبغيييياز   لاييييا لللييييت    اييييا لصييييد بإلقنييييل    نلييييار ي لةلييييايز 

ايييي   صييييةل قبا يييي     ييييي قبايقزليييي .ي ا  قبلائيييية عيييي   ةنيييي   يبيييي  قب ييييالي  ا ايييي  قبشييييارا رهيييي   لييييي  

قزليييي  بن ييييا  قب ييييابي ل ييييد قبخال ييييات يقب ضييييالا قب اب يييي  لييييل  ق  يييي  قبااضييييي   قييييرقر اشييييري  قييييالي  قباي

 رللييييد يلغيييي ق    ييييي  ييييل  زقر ي يييي  ايييي    يايييي   قنييييل   ير ألييييةا  ق ألييييلي  قبااضييييي قب اصييييا  لغيييي ق  

يخييييان ليبيييي  ايييي  قب يييييقرقت اييييس يزقرقت قباابليييي  يقبةخ ييييل  يقبييييل   بل ييييي  قبلييييي  ايييير   خيييير  يألييييةئلاف 

   ضييييا    بيييي  قب اييييد عنيييي  ةشييييرلس قييييالي  قبييييل   يقبغيييياز قبالا ثييييات  يييييد  صيييي  قإلقنييييل  ايييي  قبايقزليييي 

بيييي  ليييية   قرقرهييييا ايييي  قلييييد  2022ي لرهييييا ايييي  قبايقضلس.لشييييار قبيييي  ق  قبايقزليييي  قباابليييي  بن ييييا  قبااضييييي 

النألييييييز قبييييييزرقح يقبلييييييقة لأليييييلة قيضييييي رقلات قبةيييييي شييييين ها قب يييييرق  ع ييييية قيلةخاليييييات قبال ييييير   يييييي 

قبيييييي  األييييييةيلات خ ليييييير  قلةنييييييت ل  يييييي قا قبال  يييييي  يقبةييييييي ةصيييييياع ت  2021ةشييييييرل  قييد/ ق ةيييييييلر 
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قبخضيييييرقح لايقلنيييييات األييييين   ليييييل  قلصيييييار قبةليييييار قبصييييي را يقب ييييييقت قياللييييي  يقبةيييييي رقا ضييييي لةنا 

 قب شرقت يقصلة قبائات.

 للالل  لالضاا ة اصلد قية اقلات قبالرا   يبلا  ا ابلاتقبلائة ا ا  قبزلا ا    

ق يييي  عضييييي النييييس قبليييييقة ا ايييي  قبزلييييا ا  قبلييييي  قيرل يييياح  قب  يايييي  ا ابليييي  ي ابيييي  قبا نيايييي  قإلخلارليييي / 

  لالضيييييييييييييييييييييييييياا ة اصييييييييييييييييييييييييييلد قية اقلييييييييييييييييييييييييييات قبالرايييييييييييييييييييييييييي   يبلييييييييييييييييييييييييييا . 

ل قا شيييييح يقيييياد قبزلييييا ا  ييييي  يييي لا بي ابيييي  / قبا نيايييي /      قبلرباييييا  قبيييي  هييييذ  قبن  ييييل بيييي  لصيييين

 رألييييييياي اييييييي  قليييييييد رئيييييييلس قبييييييييزرقح  ييييييييد  لل ييييييي  قبزليييييييارقت يقية اقليييييييات قبالراييييييي   يبليييييييا .

ي ضييييياف     هيييييذ  قبزليييييارقت يقبا اهييييي قت قباناييييي  قبةيييييي قلراةنيييييا قب  ياييييي  ايييييا ليييييزقد لييييي ير  يبنيييييا 

 قبغايييييييييييين لة نييييييييييية اييييييييييي  رئيييييييييييلس قبييييييييييييزرقح ة ييييييييييي ل   لضييييييييييياا  بييييييييييي  قبلربايييييييييييا  .

لشيييي د ة صييييلني عيييي   هاليييي  قبزلييييارقت يعيييي   ا الليييي  ة للييييق ي ابيييية قبزلييييا ا رئييييلس قبيييييزرقح لييييي قي صاا 

 قية اقات يقبا اه قت ليلي  قب  يا  قب ابل  .

قيارل ليييي  لاب اييييد عنيييي  عييييزد  قبييلييييات قباة يييي    يقةنيييي  قبلائيييية عيييي  ة ييييابف قب يييية    ييييرل  قبا ايييي قيا  

 قب رق   قنلالا ي يبلا علر ق ة ابنا قزا  قب يير

 

 

  ب  النس قبليقة   2023ل    علر زقب ن  لليز  ايع   رألاد ايقزل   قبلائة ق ا   يقز 

 ييي   عضيييي قبنللييي  قب اليللييي  قبللاللييي  قبلائييية ق اييي   ييييقز قبيييي ل ي  قبليييي  ق رل ييياح   /قب نييي  للييييز _ لغييي ق 

 ايع   رألاد قبايقزل   ب  النس قبليقة.

زاشييييري  قييييالي  قبايقزليييي  قب اايييي  أللصييييد  بيييي  النييييس يقيييياد قبييييي ل ي  ييييي  يييي لا بييييي زقب نيييي  لليييييز     

 قبليقة ا نس قبشنر قب ا  .

 ييييي باأليييياةنا ق خليييير    اشييييلرق قبيييي  ق  زقبايقزليييي  أليييية ي   2023ي ضيييياف    زقبايقزليييي  قب اايييي  ب ييييا  

 عن   ايب  النس قبليقة ا نس قبشنر قبا لد .

 يةالس    ز قرقرها  قخد النس قبليقة ب  ل يد  ثلرق .
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 قبلرباا  لةالس لاألةارقر قألة رقر قأل ار قبألي  قبا نل  لائل  زللة قبايأليا  قب

عضيييييي النيييييس قبلييييييقة زللييييية قبايألييييييا  قبليييييي  قيرل ييييياح  ق  قبلربايييييا  لةيييييالس ق ييييي ت  قب نييييي  للييييييز/

 يلاألةارقر قألة رقر قأل ار قبألي  ل   قيرة ا  قب للر قبذا  صد لأللة أل ر قب يير.

 يييي لا بييييي قب ن  لليييييز   بيييي  ق  زقبلليييي  قبار ييييزا يل يييي  ةخ ييييلن قأليييي ار صييييرف يقشييييارت قبايأليييييا  ييييي 

 الييييل ل ةييييرن لييييزيد قأليييي ار قبأليييينس يقبايييييق  قبغذقئليييي  قبةييييي قرة  ييييت لشيييي د  لليييير  ١٣٠٠قبيييي يير قبيييي  

 ارخرقر .

يقضيييييا ت قبايألييييييا ق  زل ييييين ا ة يييييرا قباييييييق  قبغذقئلييييي  هييييي  يرقح قأليييييةارقر قرة يييييا  قيألييييي ار  يييييي 

 يرلا  اعضيييياح لرباييييا  ألييييلةالس هييييذق قبايضييييي  اييييس قب يييير  قبال قلليييي  يةشيييي لد قبألييييي  قبا نليييي  يل يييي  ليييي 

 بلا  رقالل  با األل  قبةلار قبذل  لر  ي  ق أل ار .

 

 

 بالة ا  قبلرباالي قب رلي  34لر ة  لاألةضا   قب رق  بنارةار قبي   بلائة ا ا  قبلن قيا ق

ر يييية قباة يييي ا لاأليييي   ةنيييي  قبصييييا قي  قبللالليييي  ا ايييي  قبلنيييي قيا  قبلييييي  قبثالثيييياح  لاألةضييييا   /قب نيييي  لليييييز 

 بالة ا  قبلرباالي قب رلي. 34قب رق  بنارةار بي 

بالة يييييا  قبلربايييييالي  34قب يييييرق  قبليييييي  بنايييييرةار بيييييي يقييييياد قبلنييييي قيا بيييييي زقب نييييي  للييييييز      زقألةضيييييا   

 قب رلي يةيبلل رئاأل  قبارةار ار ة لنا .

يعلييير زعييي   عايييل ليييا  ل يييي  قب يييرق  لنيييذ  قب يييي  ل ليييا ةييياةي قبليييل قبلنييي ق  ل ييي  ق   يييا  ل يييايد ق  ل يييي  

 بل اي ئ ق   لنذ  قبارةارقت .

 يييييايد ق  ةل ييييية  ا يييييل لا يييييا  يقألييييي   يةيييييالس قبلنييييي قيا    ز يد قب ييييياب  قصيييييل ت ةلليييييذة قبييييي  قب يييييرق  ة

قضييييا   قبيييي   يد قبليييييقر قيقنلاييييي لاخةنييييف األييييالاةنا قبيييي يد قب رلليييي  يقبيييي يد قيألييييالال   لييييا ليييياحت  ييييي  

  للر  قب  قب رق  ة ايد قبةيقصد ي ة  عالقات ا ل .
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   قرة ا  ق أل ار يةزقد ةن ي ل البنا عن   اهد قبايق   قبلألل قبلائة عاار عل قبللار  

ق يييي  قبلائيييية قباأليييية د عيييياار عليييي  قبللييييار   قبلييييي  قبثالثيييياح  ق  ةغلليييير أليييي ر قبصييييرف ةألييييلة  /قب نيييي  لليييييز 

ةربليييييي   لليييييار   اللليييييا    ق ليييييا  قب ا اييييي  ألةشييييين  يصييييييد  15لخأليييييار  قبايقزلييييي  قب ااييييي   بييييي  ل يييييي 

 قبايقزل   ب  النس قبليقة.

أليييي ر قبصييييرف قخيييير قلليييياز اشييييري  قييييالي  يقيييياد عليييي  قبللييييار  ييييي  يييي لا بييييي قب ن  لليييييز      ةغلليييير 

 يير ةألييييييلة لخألييييييار  اابليييييي   100( ب ييييييد  130قبايقزليييييي    اضييييييل ا      قعةاييييييا  أليييييي ر قبصييييييرف ) 

 ةربلي   للار ز. 15بن رق  ةلن  

ي شييييار  بيييي       قرة ييييا  ق أليييي ار يةييييزقد ةن ييييي ل البنييييا عنيييي   اهييييد قبايييييق   قبلألييييل    ي ةييييا قبيييي  ق  

 عانل  قبةخ لن ه   ص اة قبللي  قب األ   يانرلي قب ان  ز.قباألة ل  قبي ل  ا  

يةييييالس      قب  يايييي  ة ةييييز   رأليييياد اشييييري  قييييالي  قبايقزليييي  قبيييي  النييييس قبليييييقة  ييييي  ضييييي  قيلييييا  

 قب نلن  قب ا ا  بناضي لةشرل نا  قخد النس قبليقة .

 

 قبا ا  ات  قبخزعني ل شف ع   لرز قبة  لالت عن  قالي  قلةخالات الابس قبلائة  اب 

 

قبلائييية عييي   ةنييي  قبأليييل  قبيييي لي  ييياب  قبخزعنيييي   قبليييي  قبثالثييياح   عييي   ليييرز قبة ييي لالت ق ييي   قب نييي  للييييز/

عنييييي  قيييييالي  قلةخاليييييات اليييييابس قبا ا  يييييات   ي ةيييييا  بييييي     زقبةيلنيييييات قبأللاأليييييل  يقبلربااللييييي  ةلصييييية 

 ل ي قعةاا  ل ا  ألالت بلغي .

بييييي قب ن  لليييييز ز     قهاليييي  ةشييييرلس قييييالي  قلةخالييييات الييييابس قبا ا  ييييات يقيييياد قبخزعنييييي  ييييي  يييي لا 

ب ييييي   الييييابس قبا ا  ييييات  ييييي اةال يييي  يارققليييي    قح قبا ييييا  ل  يقألييييةل قد قبييييذل  قضيييييق  ييييي قبالصيييية 

 ألليقت  يلن  .

ي ضيييياف      النييييس قبليييييقة اييييان  ييييي ةشييييرلس قب ييييالي  يقخةلييييار ايييياهي قلأليييية ب أليييي  قباليييياد قاييييا  

     ي قلةخالات الابس قبا ا  ات ز قبلااهلر بناشار

ي شييييار  بيييي       األييييي   قييييالي  قلةخالييييات النييييس قبليييييقة يقبا ا  ييييات قيييي  ير ت ايييي  قب  يايييي  يقبة  ليييي  

هييييي قعةاييييا  قبيييي قئر  يق يييي     ي ةييييا قبيييي  ق    قب ييييالي  قبييييذا ير  ايييي  قب  يايييي  لةضييييا  ل ييييد قبا ا  يييي  

يقبا ا  يييات عنييي  قعةليييار قبييي يقئر اة ييي    هيييي   قئييير  يق ييي   يهيييذق لل ليييق عنييي  قلةخاليييات النيييس قبلييييقة

 ة لل  ب ير قبلائة ز.
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 رئلس قبلانيرل  لر    هال  ةرألل  ق ا  يقيألة رقر يضاا  ألالا  قبايق لل  

  يييي  رئييييلس قبلانيرليييي  عليييي  قبن لييييف لايييياد رشييييل   قبلييييي  ق رل يييياح   هاليييي   ي ابيييي  قيلليييياح قب رققليييي /

 ةرألل  ق ا  يقيألة رقر  ي قبلن  يضاا  ألالا  قبايق لل .

 

قب رققلييييي  )يق (     يذ ييييير قبا ةييييية قإلعالايييييي برئاألييييي  قبلانيرلييييي   يييييي لليييييا  ةن ةيييييل ي ابييييي  ق للييييياح 

 قبيييرئلس رشيييل  قألييية لد قبليييي  ق رل ييياح  يييي قصييير لغييي ق   ي ييي  ال اييي  لييي ر  ي  ييي   هالييي  ةرأليييل  ق اييي  

 يقيألة رقر  ي قبلن  يضاا  ألالا  قبايق لل  .

ي شييييار رشييييل   ل أليييية قبللييييا    بيييي    هاليييي  ةضييييا ر لنييييي  لالييييس قب ييييي  قبأللاألييييل  يقبة يييياي  يقبةلألييييلق 

لات ي أليييي  قباشييييا د يقبخال ييييات عيييي   رلييييق قب يييييقر يقبةالقييييي بةي ليييي  قبييييرر  قباشييييةر  بالالنيييي  قبة يييي 

يقبايققييييف  يضييييرير   عيييي  قب  يايييي   ييييي ة للييييق لرلاالنييييا قبيييييزقرا قب ايييييا قبييييذا لرة ييييز عنيييي  ة ألييييل  

ق يضيييييا  قبا لشيييييل  يقبخ الييييي  بناييييييق لل  يقيل ييييييال   يييييي قباشيييييارلس قيأليييييةرقةللل  يقبللييييي  قبة ةليييييي  

 قيرة اح ليققس لالس قبا ا  ات .ق ألاألل  قبةي ةألاه   ي 

يليييي  رئييييلس قبلانيرليييي  لييييي  ضيييرير  ةرألييييل  قبصييييير  قب  ل ليييي  بنلنيييي  ل لييي قر عيييي  ل يييين يألييييائد قإلعييييال  

 قبأليييينلل  قبةييييي ة ييييايد رأليييي  صييييير  لا ليييي   ليييير يقق ليييي  عيييي  ق يضييييا  قبل ليييي   قآلاليييي   ييييي قبلنيييي  .

قبةلييييي   ييييي لالييييس قبا ا  ييييات  ي ييييد يشيييي   عنيييي   ضييييرير   عيييي  قبة ييييالف قبألييييناي  ييييي قبلنيييي  ي االيييي  

قباألييييائد قب اب يييي  لييييل  قب  يايييي  قية ا ليييي  ي قنييييل   ر ألييييةا  ي ييييق قب ألييييةير يقب ييييالي  يقب اييييد عنيييي   قييييرقر 

 قالي  قبل   يقبغاز قب  لد ل د هذ  قباألائد .

يليييييل  قبا ةييييية قإلعالايييييي      عضييييياح قبي ييييي  ثالييييييق  ري يييييات رئيييييلس قبلانيرلييييي   يضيييييرير  ةضيييييا ر 

بأللاألييييل  ايييي   لييييد  االيييي  ق ايييي  يقيأليييية رقر  ييييي قبلنيييي  ية ألييييل  ق يضييييا  قبا لشييييل  لنييييي  قب ييييي  ق

يقبخ اليييي  بنايييييق لل  . ي شييييا  قبي يييي   ل أليييية قبللييييا   ليييي ير قبييييرئلس  ييييي ةاثلييييد قب ييييرق   ييييي قب ايييي  

قب رلليييي   ييييي قبلزقئيييير يليييياقي قباييييرةارقت قب يبليييي   اشييييلرل  قبيييي  ضييييرير  قب اييييد بلليييياا قب  يايييي  يةييييي لر 

 بذب  .  د قإلا اللات
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 رئلس قبيزرقح ل ن  ع  قرة قألةضا   قبلصر  ارةار قب رق  بنالا  

قعنيييي  رئييييلس قبيييييزرقح ا ايييي  شييييلا  قبألييييي قلي  قبلييييي  ق رل يييياح  عيييي  قييييرة  ي ابيييي  قيلليييياح قب رققليييي /

 قبلصر  ارةار قب رق  بنالا .قألةضا   

يقييييياد قبا ةييييية قإلعالايييييي بيييييرئلس النيييييس قبييييييزرقح  يييييي لليييييا  ةن ةيييييل ي ابييييي  ق للييييياح قب رققلييييي  )يق (  ق  

 رئييييلس النييييس قبيييييزرقح ا ايييي  شييييلا  قبألييييي قلي قأليييية لد  قبلييييي   عيييي  قر ايييي  ااثنييييي ال اييييات قبالةاييييس 

يقيلةايييييياعي بمايييييي  قباة يييييي   قبايييييي لي قب رققليييييي  ذقت قبصيييييي   قإلألةشييييييارل  بيييييي   قبالنييييييس قيقةصييييييا ا 

 ل ضير األةشار   ي  قيلألا  .

يثاييييز  قبألييييي قلي خييييالد قبن يييياح   قبلنييييي  قبالذيبيييي  ايييي  قلييييد هييييذ  قبال اييييات بةرألييييل  الييييا     ييييي  

 قإللألا  ي ق اضاال  قب ألةير   اش  قر عن    هال  ضاا   د قب  ي  قبا لل  بنايق لل  .

د قبالنييييا  قبيييييزقرا ب ن  يايييي  ل االيييي  قب رلييييات قب اايييي  يقبخاصيييي   ي رلييييات   ليييياف ي  يييي  قبألييييي قلي  ة  ييييز

قبالةاييييس قب رققييييي   اشييييلرقر  بيييي    عيييي  قب  يايييي  بال اييييات قبالةاييييس قبايييي لي  ييييي ةيييير ا  يرهييييا  ييييي 

 ة  لق  ه قف قبلرلاا  قب  ياي  يقألةل اة قبة  لات قبال قلل  قبةي ةيقلل عاننا .

اييييا لة نييييق ل  ييييي  قإللألييييا   اشييييلرقر  بيييي  يقألييييةاس رئييييلس قبيييييزرقح  بيييي   ييييرا ررأليييياح قبال اييييات  ييييي 

  هالييي  ةزيلييي  قب  ياييي  لييي ا رصييي  لةيييي ر بييي   هيييذ  قبال ايييات  يقب ايييد ليييار  بنة اايييد ايييس  ا  ابييي  ةييير  

قبا نياييييات علنييييا   اشيييي  قر عنيييي   ر يييين  ليييي  ااارأليييي  ةلةنيييي  قب  ييييي  ل ييييد  شيييي ابنا  يقب ييييز  عنيييي  

 ا األل  قبا صرل  لنذق قبش   .

قهةايييا  قب  ياييي  لايييا ةر  يييل هيييذ  قبال ايييات اييي  ة يييارلر ال قللييي  ياأليييي ات يب يييت رئيييلس قبييييزرقح قبييي   

ر  بييييي   ة ييييي ل  قبة يييييارلر قب يرلييييي   يييييي  يييييد قب ضيييييالا  بييييي  األةشيييييار   يييييي  قإللأليييييا    ي رقأليييييات    قعليييييا

 اش يع  لابيثائق  ي قباألةل قت  ي اا لخص قضالا قب ألا  يةخاذ قبالز  لش لنا .

ر قبال اييييات  بييييي  ييلييييل  قبيييييزقرقت لابة يييياي  ايييييس قبال ايييي  ات قبةييييي ة اييييد قبصييييي   قيألةشييييارل     قعلييييا

ر  ي ارةار قب رق  بنالا  قبذا ةألةضل ل قبلصر  قرللار .   قإلألنا   لضا
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 عل  قبننلا   ي قب رق .. الا ثات اس  رق   ألل   يد ان ات ع ل     قا   قبلصر   لرزها

 ييييرق   ألييييل   قبلييييي  ق رل يييياح     قب  يايييي  قب رققليييي    يييي  يزليييير قبخارلليييي  قب رققييييي  /قبأليييييارل  لليييييز 

قةخييييذت الايعيييي  ايييي  قإللييييرقحقت ب االيييي  قب يييي ي  اييييس  لييييرق    لاييييا  شييييار يزليييير قبخارلليييي  قإللرقلييييي قبيييي  

  ع  لن   بن  يا  قب رققل .

يقيييياد  ألييييل  خييييالد اييييرةار صيييي  ي اشييييةر  اييييس يزليييير قبخارلليييي  قإللرقلييييي  ي ضيييير  ارقألييييد قبأليييييارل   

قبيييي  الايعيييي  ايييي  قب ضييييالا قبةييييي ةنيييي  قبلنيييي ل    الللييييا     قبيضييييس ق الييييي يقب يييي ي ا   لييييل  ةيييي  قبة يييير 

ليييييزحقر اييييي  قبالا ثات .ي ضييييياف      قب  ياييييي  قب رققلييييي  قةخيييييذت الايعييييي  اييييي  قإلليييييرقحقت ب االييييي  

ر قبيييي      قب ألييييةير قب رققييييي لالييييس قألييييةخ ق  ق رقضييييي قب رققليييي  بننلييييي  عنيييي   قب يييي ي  اييييس  لييييرق    ي ةييييا

ي  يييي  يزليييير قبخارلليييي  قب رققييييي    ةيييي  قبة يييير   بيييي  قباأليييية  ات قإللرقلليييي  قباة ن يييي  لشييييرقح . يد قبليقر 

ي شييييار ."يقشييييل   قبغيييياز   اشييييلرقر قبيييي      األيييي ب  قباأليييية  ات قإللرقلليييي   الييييت لييييزحقر ايييي  الا ثاةلييييا  ييييي

 ألييييل  قبيييي       هلييييا  خ يييييقت  ييييي انييييف قبييييرل  قبأليييي  ي   األيييية ر ا ليييياب يد   ل ثلييييا قب ضييييالا قإلقنلاليييي  

قباة ن يييي  لابلاليييية قإللرقلييييي   ذ يييير     قبةيصييييد  بيييي  ة اهاييييات    يقشييييل يقب يبليييي  يلةييييائ  زلارةلييييا  بيييي 

لييييل   لييييرق  ي ارل ييييا انيييي  بن ييييرق  .ا  لاللييييل    يييي  يزليييير قبخارلليييي  قإللرقلييييي   ألييييل   اليييير عليييي قبننلا   

  ضيييييييييييييرير  قبةأليييييييييييييرلس لانيييييييييييييف اةال ييييييييييييي  لرلاييييييييييييي  ق ةلييييييييييييياد قيييييييييييييا   قبلصييييييييييييير .

ر     قييييي   نييييرق   يقيييياد عليييي  قبننلييييا      ر اة يييي قر ياأليييية الر   ايضيييي ا ية  اييييل ل يييي ز  قب ييييرق  ةيييي ع  عرققييييا

اييييي  قيييييي   ليييييرق  ي النا .يلييييي   يزلييييير قبخارللييييي  قإللرقليييييي    عايييييل بن  ياييييي  قب رققلييييي    األييييية ر قر  

 ي ليييييييرق  . قب يييييييرق    لرلليييييييا الا ثيييييييات اناييييييي   يييييييي   يييييييار قبنللييييييي  ق اللييييييي  قباشيييييييةر   ليييييييل 

ر بةن لييييي   يد  قب يييييرق  يةيييييالس علييييي  قبننليييييا   قيبيييييل   قب  ياييييي  قب رققلييييي  عازاييييي  عنييييي   ي ل يييييي  ال ن يييييا

يخيييية    لثييييل  قييييائالر  ."قب ييييرق  قبليييييقر   ار يييي قر    األييييةاري  للني لييييا  ييييي   ييييار ة يييييلر قب القييييات اييييس

 يقبرلان .  نرق   لش ر قبلني  قب رققل  عن  ة زلز قب يقر لل 

 قبليقة قباصرا لصد  ب  لغ ق  بناشار    ي ارةار قية ا  قبلرباالي رئلس النس 

يصيييد رئيييلس النيييس قبلييييقة قباصيييرا  ل يييي لليييابي  صيييلاا قبليييي  ق رل ييياح   بييي  قب اصيييا   شييي ق للييييز/

 لغ ق  لن ف قباشار    ي ارةار قية ا  قبلرباالي.

قب رققيييييي  لليييييابي  يقبي ييييي  قبلليييييالي يقألييييية لد ا ألييييي  قبالييييي ييا  قبلائييييية ق يد بيييييرئلس النيييييس قبلييييييقة 

قبارق ييييق بييييلر يقبييييذا أللشييييار   ييييي  عايييياد قباييييرةار قبرقلييييس يقبثالثييييل  بإلة ييييا  قبلرباييييالي قب رلييييي قبييييذا 

 ( ا  قبشنر قبلارا.26-23ةألةضل ل قب اصا  لغ ق  ا  قب ةر  )

قلليييياا ير يييية قباليييي ييا لللييييابي يقعضيييياح النييييس قبليييييقة قباصييييرا قباييييرق  ل  بييييل  ار يييي قر عنيييي   هاليييي  

 قبارةار يقيألة ا   ا  ةيقل  قبلرباالات قباشار    ا   بة  لق اصاب  ش يلنا.

 اييييا  شييييار قباليييي ييا  بيييي  عاييييق قب القيييي  قبةييييي ةييييرل  قبلنيييي ل   ياييييا للا ناييييا ايييي  اشييييةر ات  ضييييارل  

يث ا لييييي  ي لللييييي   يضيييييرير  قأليييييةثاارها بة زليييييز قبة ييييياي  قبلربايييييالي يةلأليييييلق قبايققيييييف  يييييي قبا ا يييييد 

   يقب يبل   يةاللاةل بن  ل لة قإلقاا   ي لن ه  قب رق .قيقنلال

 

https://www.alsumaria.tv/Entity/45073/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/45073/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47572/%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47585/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/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/47572/%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/ar/
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 النس قب ضاح لر    عال ب رل  قبة للر ع  قبر ا يألالا  قبص  لل  

ق يييي  النييييس قب ضيييياح قيعنيييي   قبلييييي  قيرل يييياح   عاييييل ب رليييي  قبة لليييير عيييي  قبييييرقا يألييييالا   /قب ييييرقت لليييييز

يايقلنييييي  قبة ييييي لات قبرقالييييي  يقبة يييييير قباةأليييييار  قبصييييي  لل  علييييير قعةايييييا  قليييييرقحقت قاليللييييي  ألييييينلا  

 قبذا لشن   عاب  قيلةرللت يقبا نياات

يذ يييير للييييا  با ةلييييل  ةن ييييت  قب ييييرقت لليييييز  لألييييخ  الييييل  ق    ذبيييي  ليييياح ع يييية اشييييار   ااثييييد النييييس 

عيييياار  أليييي  شييييلةل/ قاضييييي ا  ايييي  ة  لييييق قب يييير  قبثابثيييي    ييييي قعايييياد قباييييرةار قبيييي يبي بال ايييي   قب ضيييياح

  قب رلييييق قب رققييييي قبييييذا ضيييي  األييييريد ق ييييا   رليييي  قبة لليييير عيييي  قبيييير ا  ييييي قبال ايييي  قبليلأليييي ي ضييييا

 ضلاح قبألرقا . قياال 

 23-21يقضيييياف قبللييييا   قباييييرةار قبييييذا قل ن ييييت قعاابييييل  ييييي قب اصييييا  قب رلألييييل  لييييارلس بن ةيييير  ايييي  

اشيييييار   ضيييييا  لأليييييخةل قبثاللييييي  لنييييي ف قبييييي  صيييييلا   يثل ييييي   4000يلاشيييييار   ل يييييي  2023شيييييلا  

 ليييي   بةل ييييل  يققييييس  رليييي  قبة لليييير عيييي  قبييييرقا  ييييي  ييييد قبة يييي لات قبرقاليييي  يقبة ييييير قباةألييييار  عاباليييي  ل

 يا ايب  يضس  نيد ي للا  قلةرلت ايثي  بن اب .

يقيييي    رلييييق قب ييييرق  قباشييييار  عريضييييا ةة نييييق ل  ييييا  ةل ييييل  قإللةرلييييت يقبا نياييييات  ي رليييي  قبة لليييير عيييي  

.  لاييييا   لييييت خ ييييي  ة ألييييلس ا ييييا   قبلشيييير  ييييي قبييييرقا يألييييالا  قبصيييي  لل  يقلييييرقحقت قب ضيييياح قب رققييييي

قب ييييرق  لةر ليييية ايييي  قبالةاييييس قبيييي يبي  يلخاصيييي  ع يييية ة هلييييد قضييييا  هييييذ  قبا ييييا   ي ييييق ق يييي ا ا يييياللر 

  قب ضاح قبارقعي ب رل  قبة للر ية ييةل قبرقال  .

   يلاقشييييت قبلألييييخ  قبثالليييي  ايييي  قباييييرةار قبالييييا   قبةيللنليييي  بةل ييييل  عاييييد قبالصييييات قبرقاليييي   لنيييي  اة يييي 

ق  ييييرقف بصييييي   رليييي  قبة لليييير يقبيصيييييد  بيييي  قبا نياييييات  ضييييا  لشييييا اةنا قب شييييرل  بليييييال  عليييير 

 ل ا   قيلالل  يقي الل  . ل ألة قبللا 

يقشييييار قبللييييا  قلييييل  ضييييا  األييييا  النييييس قب ضيييياح قيعنيييي   بةل ييييل  يققييييس قيألييييةخ ق  قبرقاييييي ليييياب رق   

ايييي رقح الصييييات قبةيقصييييد قيلةايييياعي ل ةييييز  ااثييييد النييييس قب ضيييياح ع يييي  ب يييياحقت لاللليييي  اييييس اييييال  ي

قب اباليييي  يا يييي اي خيييي اات قإللةرلييييت بالة ييييا  عنيييي  صييييل  ة يييياي   يبليييي  قيييي  ةأليييين  لاييييا لضييييا  ا ابليييي  

قبا ةيييييي  قبألييييييح  يييييي   يييييار أللاأليييييات قبالصيييييات يقب لنيبييييي   ي  يصييييييبل  بييييي  األيييييةي  قبة اضيييييي 

 يقباال  ات قب اليلل  .

 

 

 

 

 



 

 2023-2-23/   لخميسا

 181العدد / 

21 
 

ر لارزقلي ل نلنا ار  قخر   ب  لةلازد ع  األ   ة  اةلا قب ألةيرل  ا ن ا

قعنيييي  رئيييييلس النييييس يزرقح  قنييييل   ر ألييييةا  األيييييرير لييييارزقلي  قبلييييي  ق رل يييياح  ليييييا    /قب ييييرقت لليييييز

ر.  قإلقنل  ب  لةلازد ع    يقل ياألة  اةل قب ألةيرل  ا ن ا

يي  ييييا بللييييا    يايييي  قيقنييييل   ق  لييييارزقلي ةيييير س قيلةاييييا  ق ألييييليعي بالنييييس يزرقح  ر ألييييةا   يقبييييذا 

  عاابييييل  ل أليييية للييييا  ير  بي ابيييي  شيييي ق لليييييز. ليييياقف  لييييل عيييي  قر ايييي  قبان ييييات قبا رليييي  ضييييا  ليييي يد

يليييياقف قبالنييييس عييييرن لةييييائ  زلييييار  قبي يييي  قبة ايضييييي قبر لييييس ب  يايييي   قنييييل   ر ألييييةا   بيييي  لغيييي ق  

شييييلا   لشيييي   اشييييري  قييييالي  قبييييل   يقبغيييياز قية ييييا ا   19يقلةااعاةييييل اييييس ي يييي  قب  يايييي  قية ا ليييي   ييييي 

 اة ي عضيييييييييياح قبي يييييييييي .يقبةييييييييييي قيييييييييي انا يزليييييييييير قباابليييييييييي  يقيقةصييييييييييا  آيقت شييييييييييل  لليييييييييي 

ر اييييس  ييييد لييييذرا بناشييييا د اييييس  ي ثليييي  لييييارزقلي  عنيييي  ي يييي  قإلقنييييل   ار يييي قر      قنييييل   ر ألييييةا   قئاييييا

 قب  يايييييييييي  قية ا ليييييييييي  ايييييييييي  خييييييييييالد قب يييييييييييقر يقبة يييييييييياين يعنيييييييييي   أليييييييييياس قب ألييييييييييةير .

يقضييييياف  ل ييييي  األييييية  ي   ا ةلأليييييلق ية ييييياي  ايييييس قب  ياييييي  قية ا لييييي  ب يييييد قباشيييييا د قب اب ييييي  ليييييل  

    عييييييييي    ننيييييييييا لن يييييييييق ضيييييييييررقر لاصييييييييين   قباييييييييييق لل  قب يييييييييرققلل   ا ييييييييي  .قبلييييييييياللل   

ر.  يليييي   لييييارزقلي  قبة  ليييي  عنيييي      قنييييل   ر ألييييةا  بيييي  لةلييييازد عيييي    يقييييل ياأليييية  اةل قب ألييييةيرل  ا ن ييييا

يقيييييرر النيييييس قبييييييزرقح    ليييييزير  رل يييييا  قنيييييل   ير أليييييةا  قباخةصيييييل  لاشيييييريعي قييييياليلي قبايقزلييييي  

ر  ييييي قبالا ثييييات ايييي   لييييد   ايييياد قبخ يييييقت  قية ييييا ا يقبييييل   يقبغيييياز لغيييي ق   يييي قر قبخاييييلس بناضييييي قيييي اا

ق خليييير   زقح ة  ليييي   صيييي  قيقنييييل  ايييي  قبايقزليييي  قية ا ليييي    ضييييالر عيييي  الاقشيييي  قيأليييية  ق قت قباة ن يييي  

 لاشري  قالي  قبل   يقبغاز قية ا ا.

 قب ة    لرق  ةان  ان ات خاص  ع  لرلا  قبا ار يقب ا اي اةير 

  يييي  ة ييييابف قب يييية   قبلييييي  ق رل يييياح     رئييييلس قبيييييزرقح قبألييييالق  اصيييي     قبا نيايييي  قإلخلارليييي /ي ابيييي  

قب ييييا اي  اييييةن  ل ا ثيييي  ق ةليييياد قييييا   قبلصيييير  ي لاييييا لييييل     قبلانيرليييي  قإلألييييالال  ةاةنيييي  ان ييييات خاصيييي  

 لش   عانل  قبا ار.

 لنا ة  ل ييييات خاصيييي   ييييي عانليييي  يقيييياد قب لييييا ا لابة ييييابف عنييييي قب ييييةاليا  بييييي / قبا نيايييي  /      قلييييرق  بيييي 

ق ةلييياد قيييا   قبلصييير يهيييي اييي  قبار ييي  ةانييي  ان يييات  قخيييد قب يييرق  لللنيييا ق ةلييياد )قيييا   قبلصييير(   اللليييا    

  رئييييلس قبيييييزرقح قبألييييالق  اصيييي    قب ييييا اي هييييي خييييار  قب ييييرق   ابلار .ي ضيييياف   ي  ةيقييييس    ل ييييي  

ر لاب ا ثيييي    قب ييييا اي قيييي  يأليييي  قإللييييرقللل  اييييس قب ييييرققلل  لشيييي    ا ثيييي  ق  ةليييياد قييييا   قبلصيييير  يلييييل اةناييييا

ي ةيييييييا قبييييييي      هيييييييذق هيييييييي قبأليييييييلة ق ألييييييياس يرقح  ييييييير  قب يييييييرققلل  يقب شييييييي  قبشييييييي لي بنيييييييذ  

قبشخصل  .ي يضيييي  قب لييييا ا لة ييييابف قب يييياارا      زلييييار  يزليييير قبخارلليييي  قإللرقلييييي قبيييي  لغيييي ق  ةيييي ةي 

القيييييات يزليييييا   زخانيييييا .يلل  قإللرقللييييي  يعانلييييي  ق قاييييي  قب  –اييييي  لييييياة ةر لييييية ق لييييييقح قب رققلييييي  

ر ل يييي  ة ر ييييات رئييييلس النييييس قبيييييزرقح  ا ايييي  قبألييييي قلي  قب ييييةاليا      قب ييييرق   صييييل  ا يييييرقر رئلألييييلا

ر قبييييي      هيييييذ    يييييي ايييييرةار الييييييل  يقبايييييرةارقت ق خييييير  ي لضيييييا قيل ةييييياا عنييييي   ير قبلييييييقر   ي ةيييييا

س قبييييييزرقح قبأليييييالق  اصييييي    قبزليييييار  إلعيييييا   ةرةلييييية ق يرق  قيقةصيييييا ل   يانيييييف قب اقييييي  .ي ا  رئيييييل

قب ييييا اي  قيييي  ةيلييييل لزلييييار  قبيييي  قبلانيرليييي  قإلألييييالال  قإللرقلليييي  يب يييياح  ليييييزلر قبخارلليييي  قاليييير  ألييييل  

 عل  قبننلا  قلد زلارةل قب  لغ ق .
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 قبة نل  قب رققل  ة ن    ال   ان  إل اث  قبال يلل   ي أليرلا 

قب ييييابي يقبل ييييا قب ناييييي ل ييييل  قب لييييي ا  ق رل يييياح    ييييال   عنيييي  يزليييير قبة نييييل  /قإلخلارليييي   ليييياسي ابيييي  

      ان  يزقر  قبة نل  قب ابي يقبل ا قب ناي يلاا اةنا يارألألاةنا إل اث  قبال يلل   ي أليرلا.

يقيييياد قب لييييي ا  ييييي  ناةييييل خييييالد قب  ييييد قبار ييييزا بةخيييير   نليييي  لاا يييي  ة ليبيللييييا قبا نياييييات يقيةصييييايت 

(      قبلاا يييييات قب رققلييييي  عنييييي  قبييييير   اييييي  ةليييييي  ةخصصييييياةنا 2023شيييييلا   22ةال نيييييا  لييييياس   )

ياأليييارقةنا عنييي  قبصييي ل  قب  يييياي يق هنيييي  النيييا ةاثيييد للئييي   اعنييي  بة  ليييق  هييي قف يرألييياب  ألييياال  ةلييي   

اييي  ق لأليييا  يةلةنيييي ليييل  يلنيييا ة ايييد األيييريبلات  لا لييي  ةةاييياه  ايييس قب ابييي  قإلللاللييي  يةأليييلد ايقق نيييا 

ي يضييييي        يييييال   انييييي  يزقر  قبة نيييييل       ي قبةيصيييييل ات ق  ا لييييي  . ل لييييي ق عييييي  قبةييييي قعي قبألييييينلي

قب ييييابي يقبل ييييا قب ناييييي يلاا اةنييييا يارألأليييياةنا إل اثيييي  قبال يييييلل   ييييي أليييييرلا ةيييي ةي  ييييي ألييييلا  ةنلليييي  

صيييييت قإللألييييالل  يضييييالرها إل اثيييي  قبال يييييلل   ييييي أليييييرلا ي أليييي اف    ابنييييا يلألييييائنا يشييييليخنا لييييرقح 

 ييييي ذقت قبيقييييت قألييييةلال  قبارألألييييات قبة نلاليييي  بنييييذق قبليييي قح قبييييذا للأليييي  هيليييي  قبييييزيزد قباة ييييرر  اثالييييا 

   قب رق  يايققف ش لل قب رل  .

ر ب رقر النس قبيزرقح  قبلي  قب رققي بن اد قبة يعي.. ق اال  قب اا  ة ثف قلةااعاةنا ة لل ا

ةيقصييييد قبيييي يقئر قبا لليييي   ييييي ق االيييي  قب اايييي  قلةااعاةنييييا بةرلايييي  قييييرقر النييييس  ي ابيييي  قيلليييياح قب رققليييي /

عنييييي   رن قبيققيييييس يقبيييييذا قعةلييييير  رل لللييييي  قإلايييييا  قب أليييييل  )عنليييييل  2020( بأليييييل  70قبييييييزرقح رقييييي  )

ر بن اييييد قبة يييييعي  يآخرهييييا قلةاييييا  قبنلييييا    قبة يعليييي  قب رعليييي  قباثلةيييي   ييييي قبيييي يقئر.قبألييييال ( لياييييار عرققلييييا

يقيييياد رئييييلس قبنلليييي  قب قئايييي  بن اييييد قبة يييييعي  ييييي ق االيييي  قب اايييي  بالنييييس قبيييييزرقح لالييييد عييييي    لييييرقهل  

بي ابيييي  ق لليييياح قب رققليييي  )يق (      قبنلليييي   ألألييييت لليييياحر عنيييي  قب ييييرقر قباييييذ ير يهييييي ةةيييي بف ايييي  للييييا ل  

    هاا   ياي يقآلخر  لر   ياي .

بيييي       قبةلرليييي  ةيييي  ة الانييييا ل يييي  للا نييييا  ييييي قبيييييزقرقت يقبلنييييات  ليييير قبارةل يييي  ليييييزقر  يب ييييت  

ر  بيييي       قبنيييي ف  ييييي قبيققييييس هييييي  عيييي   يقبا ا  ييييات  يشيييين نت بلييييا  ألييييال   بن اييييد قبة يييييعي   ي ةييييا

قباليييييا رقت قبة يعلييييي  قبةيييييي ل يييييي  لنيييييا ق  يييييرق  يقب ييييير  يقبال اات .لييييي ير     ييييي  اييييي لر قألييييي  شيييييري  

 ييييي ق االيييي  قب اايييي  بالنييييس قبيييييزرقح  عضييييي قبنلليييي  قب قئايييي  بن اييييد قبة يييييعي  عنييييي عليييي   قبايييييق لل 

يق اييييير  2020( بأليييييل  70 يييييابي  بي ابييييي  ق للييييياح قب رققلييييي  )يق (   ليييييل  ل ييييي  صييييي ير قب يييييرقر رقييييي  )

( بةشيييي لد بلليييي  بن اييييد قبة يييييعي  قلاييييت عيييي   يرشييييات عاييييد اييييس قبيييييزقرقت يقبلنييييات 8قبيييي ليقلي رقيييي  )

لييييييزقر  يقبا ا  يييييات  بغيييييرن  شييييياع  قب ايييييد قبة ييييييعي ا يييييزز  لاليييييا رقت يعايييييد  لييييير قبارةل ييييي  

األيييييةار .ي    عضيييييي قبنللييييي  قب قئاييييي  بن ايييييد قبة ييييييعي   ألييييي    يييييا    بي ابييييي  ق للييييياح قب رققلييييي  )يق (  

 لييييل  الييييذ    لاشييييرت قبنلليييي  عاننييييا   لييييت عنيييي    ايييياد انييييف ةألييييال  ررأليييياح قبنلليييي  قب قئايييي  بن اييييد 

ر ب ييييييييييرقر النييييييييييس قبيييييييييييزرقح .قبة يييييييييييعي  ييييييييييي  ييييييييييد يزقر  ي  هلئيييييييييي  يا ا  يييييييييي  ة لل ييييييييييا

يةيييييالس  يييييا        قبنللييييي  ع ييييي ت عييييي   قلةااعيييييات ايييييس قبنلئيييييات يقبييييي يقئر قباألييييية ن  ي لييييير قبارةل ييييي  

لييييييزقر  يااثنيييييي قبييييييزقرقت يقبا ا  ات .يب يييييت  بييييي       قبلنييييي  قب  يييييياي  يييييي ق االييييي  قب ااييييي  أليييييال  

 بيييي  قبليييياس   اشييييلرقر  بيييي       قب اييييد قبة يييييعي بنالييييا رقت قبالةا ليييي  يقبة يعليييي  يهييييي ايييي  قبليييياس ي

ليييية  ل ييييريف  ليييير  لل ليييي  اثييييد ق زاييييات يقب يييييقرا يقبزلييييار  ق رل للليييي  يةل ييييل  قب يييير  ي عيييي  قب ئييييات 

قيلةااعليييي  .ي ر ف ليييياب يد   لال يييي   لييييف ضييييرة قبشيييي ة قب رققييييي ايققييييف ل ةيييي   لنييييا ضيييي  هلايييي  

https://www.ina.iq/178908--.html
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  ي لييييف ة ا ييييد قبليييياس  ييييي قبألييييرقح يقبضييييرقح  قعييييف قإلرهييييالي يخييييالد ق يضييييا  ق الليييي   ليييير قباأليييية ر 

خاصيييي   ييييي  يقييييات قب ييييرية ي ييييي زايييي   يريلييييا  ي لييييف  ييييا  بنلنيييي  قبخلييييرا بيييي   قي ييييرق  يقبال اييييات 

 قبا لل  قب ير قب للر  ي قلةشاد قبالةاس ي االةل ا  قبضلا  ي زاات قب  ر يقبلي  يقبارن .

 

 ةلا   قب گ   قب شائرل  قب ضاح ق عن   األةاح  ا   لرقحقت ا ا   عرققل  

 شيييف اصييي ر قضيييائي  ليييي  ق رل ييياح  عييي  قأليييةلاح النيييس قب ضييياح ق عنييي   يييي قب يييرق  اييي  شييي ق للييييز/ 

  لرقحقت ل ن قبا ا   قب اضل  لا ال  ألرقا قباةنال  لخصيص  اهر   قب    قب شائرل  .

 صيييييد قبصيييين  يقيييياد قباصيييي ر  بي ابيييي  شيييي ق لليييييز   بييييي      ل يييين ا ييييا   قبة  لييييق يعنيييي  ضيييييح 

قب شييييائرا ةنليييي د قبيصييييف قب يييياليلي بلرلايييي  قب  يييي  قب شييييائرل   يلألييييا  لييييا ال  ألييييرقا قباييييةن  ل  ابيييي    

 ايض ا     هذق قإللرقح أللألا  بناةن  لا اي   قرة اة لرلاةل يي لة  ق قبر   قب ا  .

ة لليييييق يليييييل      هيييييذ  قبلرلاييييي  ة ةلييييير اييييي  قبليييييرقئ  ذقت قب يييييالس قإلرهيييييالي   اشييييي  ق     ل ةضيييييي 

  قب الي  لش د ألنل  ل ل ق ع  قبصن  قب شائرا .

يلييييل  قباصيييي ر      النييييس قب ضيييياح يلييييل رئاألييييات قيألييييةئلاف ليييي   قب ضيييياح  ليييير ا لييييي عيييي  ةلييييازد 

قباشييية ي عييي   عيييي  قب  ييي  قب شيييائرل    ا لا لييي   ةييي      قييي   قب يييرف قبثيييالي عنييي  قبةليييازد لل ييي  قب يييق 

 قب ا  ألارا قبا  يد .

      يزقر  قب قخنليييي  يلنييييت لخصيييييص قضييييالا قب  يييي  قب شييييائرل   ليييي   ليييية  قبة  لييييق ي شييييار قباصيييي ر   بيييي 

  لنا ا  خالد ي اب  قيألةخلارقت  يبلس ا  خالد ي اب  قبيزقر  بشري  قبشر   .

  يليييييل النيييييس قب ضييييياح ق عنييييي   لابة اايييييد ايييييس قضيييييالا ايييييا ل يييييرف 2018ةشيييييرل  قبثيييييالي  18ي يييييي 

رهاة.لي قب  ات قب شائرل   ي ق قالي  ا ا       قي 

يقييياد قبالنيييس  يييي لليييا    ل ةلييير ليييرقئ  قبةن لييي  علييير ايييا ل يييرف ليييي)قب گات قب شيييائرل ( صيييير  اييي  صيييير 

ر لييييي لابة ااد اييييس هييييذ   2قبةن ليييي  قإلرهييييالي ي ييييق    ييييا  قباييييا    رهيييياة   ايلنييييا ايييي  قييييالي  ا ا  يييي  قي 

 قب ضالا ي ق قب الي  قباذ ير.

  ا لليييي  عنيييي  ةن ليييي  ايييييق   ايييي  عشييييلر   خيييير   ايييي  ي قب  يييي   عاييييد لييييةنخص ل لييييا    ييييرق  ايييي  عشييييلر

خييييالد   القييييات لارليييي  عنيييي  الزبييييل   ة ييييذلر شيييي ل  ب   ييييل عنيييي  قبلنيييييس يقبة يييياين بةأليييييل  قبخييييالف  

 ي ي  اد ع   ايق    قب رف قباألةن ف  ةة ير ق اير بةر ا  ب  يقي  ض الا ا  قب ر ل .

ي قباييي   ق خلييير  لشييي د  لييير األيييلي    ذ بييي  ي خيييذت  قب  ييي  قب شيييائرل   ال ييي ر خ ليييرقر ل ييي     شييياعت  ييي 

ل يييي  هييييذق قب اييييد ا ةصييييرق عنيييي    ييييال  لييييار   يييي  لييييد يصييييد ارة لييييي   بيييي  قألييييةخ ق   أليييين   اةيأليييي   

  ابراالات يقب اذ ات قباضا   بن ري   اا      ب  أل ي  ض الا لرقح هذ  ق عااد.
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 قب يبي قباابل  ةر   ة نس قب رق  بازل  ا   ع  الايع  قبلل  

  يييي ت يزليييير قباابليييي    لييييف ألييييااي  قبلييييي  ق رل يييياح  ة نييييس قب ييييرق  بازليييي  ايييي   عيييي   قبأليييييارل  لليييييز/

 الايع  قبلل  قب يبير بةل لذ قيه قف قإلألةرقةللل  قبي لل .

يذ يييير للييييا  بنيييييزقر   ير  بييييي قبأليييييارل  لليييييز     قبيييييزلر  لييييف ألييييااي  قأليييية لنت ي يييي  ارألأليييي  قبةايلييييد 

 قبةال ييييي  بالايعييييي  قبللييييي  قبييييي يبي لرئاألييييي  األيييييريد  IFCقب يبلييييي  بال  ييييي  قبشييييير  قييألييييي  يقأليييييلا 

قإلألييييةثاار ليييييبي  ييييابيس ي لييييالد رليييياا قبااثييييد قبا ييييل  بنارألأليييي   ييييي قب ييييرق    يل ضييييير ايييي لر عييييا  

 ي  قب رققي بنةلال  قبخارلل  لرل  عل قبألال  .قبصل 

يليييير  الاقشيييي    هاليييي  قبيييي ير قبييييذا ةن لييييل ارألأليييي  قبةايلييييد قب يبليييي  قبيييي  لاليييية قب  يايييي  قب رققليييي   ييييي 

  يييييس اشيييييارلس قبةلالييييي  قباألييييية قا   يييييي قب يييييرق  يالنيييييا  عييييي  اشيييييريعات قب اقييييي  قباةلييييي    يقبيييييرل  

  يييييا  قبخييييياص قبييييي  لالييييية قب يييييا   يييييي ةل ليييييذ قب نرليييييائي ايييييس  يد قبلييييييقر  ية زليييييز  يييييرص  شيييييرق  قب

 قألةرقةللل  قيقةصا  قبي لي قإلصال ل  .

ي  يييي ت  عنيييي    هاليييي  قب رقألييييات يقيألةشييييارقت قبةييييي ة يييي انا ارألأليييي  قبةايلييييد قب يبليييي   ييييي اليييياد لليييياح 

قب ييييي رقت يقبة ييييياي  قب ليييييي بة  ليييييق  هييييي قف قبةلالييييي  قباألييييية قا   خاصييييي   لايييييا لة نيييييق لاشيييييارلس قبة هليييييد 

عييييا    عاييييار قبايييي   قبا ييييرر  يقإلصييييالا قيقةصييييا ا  اشيييي   ر عنيييي   ييييرص يزقر  قباابليييي  ة زلييييز قبللئييييي ي 

األيييلر  قب ايييد يقبةلأليييلق ايييس ارألألييي  قبةايليييد قب يبلييي  بة  ليييز لايييي قب  يييا  قبخييياص يخنيييق  يييرص قب ايييد 

  ي قب رق  .

قيهيييي قف قإلألييييةرقةللل  ي ضييييا ت  ق   قب ييييرق  لة نييييس قبيييي  ازليييي  ايييي   عيييي  الايعيييي  قبلليييي  قبيييي يبي بةل لييييذ 

قبي لليييي  قبيييي  لاليييية لييييرقا  قإلصييييال ات قبنل لنليييي  قبةييييي ةةللاهييييا قب  يايييي  قب رققليييي  قبل ليييي      قعليييي ر قبيييي  

ة زلييييز قبة يييياي  يقبةلألييييلق لييييل  قب ييييرق  يقبلليييي  قبيييي يبي يقليييي قح قباأليييياع   قبالزايييي  بةييييذبلد قب  لييييات قبةييييي 

 ةيقلل عاد قبارألأل   ي قب رق  .
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   لةرليد..   رلق قب رق   يألة ا   ق ايقد قبانرلقبرقال  يقإل

ة ثييييف قب  يايييي  قب رققليييي  لني هييييا  ييييي انييييف قأليييية ا   ق ايييييقد قبانرليييي   يةةلييييل  أليييي اا لليييييز عرلليييي /

 ق لا  قبا لن  إلصالا قبال يا  قبرقالل  بةةلس هذ  ق ايقد  ير   قبانرلل .

(  قإلثليييل   قب يييرق  )يألييي  يقألييي  قية ا لييي   يييي ا للييي  يييي ب ييياح ايييس ايييي  ي ا ةييية ة  ليييق هلئييي  قبلزقهييي  

قب ييييرق    ايييييقد شيييي   رئييييلس قبنلئيييي   ليييي ر  لييييي   عنيييي  ة ثلييييف قبنلئيييي  لني هييييا  ييييي انييييف قألييييةر ق 

قبانرليييي   عليييير    يقت  اعنيييي  يانلليييي  يلزلنيييي   ييييي قبيقييييت ذقةل .يألييييلق ي    عنلييييت قب  يايييي  قب رققليييي  

انلييييي   يير ايييي  ق ايييييقد قباألييييريق   ي عييييا ت   خابنييييا بخزلليييي  قب يبيييي    اييييا ليييياح  80قألييييةر ق    ثيييير ايييي  

ا  ير ةييييل ي ابيييي  ق لليييياح قب رققليييي . ل  ق ايييييقد قبانرل قبيييي  ةير  ييييازا  لصييييد  ألييييل   ايييي لر  ييييي للييييا  بنيييي 

قبار ييييز قب رققييييي بن رقألييييات قيألييييةرقةللل   لصييييف بايقييييس  أليييي اا لليييييز عرلليييي   هييييذ  قبة ر ييييات ل لنييييا 

 لابة  ليييي  ة ييييير  لليييير  أليييييقح ايييي  خييييالد قبأللاألييييات  ي النييييس قبيييييزرقح ل ييييي قأليييية ا   ق ايييييقد قبانرليييي  

 قب رق   ي اخةنف للي  قب اب  .ي ق  ألل   ا  ةنرلة هذ  ق ايقد ة   ت  أللالل  يالنا   خار 

انلييييار  يير  لةلليييي   300قيييي لر قبلليييي  قبيييي يبي    األييييةثارل  عييييرققلل  ي لييييره  هرليييييق بنخييييار    ثيييير ايييي  

د قبةن لييييي قت قبةيييييي ة رضييييييق بنيييييا اييييي  قب ةائييييية قباألييييين   ياا ليييييات قبليييييرقئ  قبال اييييي  لاب ةيييييد يقيعة يييييا

يقيلةييييزقز قباييييابي. ي قب  ليييي  ايييي   يد قب يييياب   خنييييت  ايييييقد عرققليييي  عيييي   رلييييق  ييييرف ثابييييا ايييي  قب ييييرق  

ر عيييي   رلييييق   يايييي  قباا يييي     ةخيييير    انيييي  ل  ليييي  لابيييي يي ألييييلد ق ايييييقد    يقبصييييرق   ايييي  خييييالد

قب يييي ي  قبلرليييي  اييييس  يد قبليييييقر  يالنييييا ة اييييد  رل نييييا  بيييي  لنييييات  خر .قلييييد عيييياال  ذ ييييرت ة يييي لرقت 

انلييييي   320ل لييييل ةيييي  ةنرليييية يلنيييية ل ييييي ةرلنلييييي   يير  ييييي قب ييييرق   يقآل  قبالنيييي  ل يييي ر لةرلنلييييي  ي

قب يييرق  علييير   يير  يي   ييي  ل يييرف  ر ييي  هيييذ  ق اييييقد لييي ا قةليييا   النيييا ايييا قييي  ل يييي  ةييي   أليييلنل  يييي

شيييييرقح ااةن يييييات اثيييييد قب  يييييارقت. رص قيأليييييةر ق ع   رصييييي  عيييييي   هيييييذ  ق اييييييقد  بييييي  خزللييييي  قب يبييييي   

لشيييييةر  اييييي لر قبار يييييز قب رققيييييي بن رقأليييييات قيأليييييةرقةللل     ةيييييي ر قبألييييين ات قب رققلييييي  ا نيايييييات عييييي  

 ر يييييي  هييييييذ  ق ايييييييقد  ي يييييير  ةنرللنييييييا  ي ييييييي  ا  يد ايلييييييي   قآل   ي ييييييي  ا الييييييايت للييييييرا 

 غالبنا   ة  لا   بنشر   قب يبل   قإللةرليد  قباألاع    ي هذق قبانف.قألة

 يييييذب   قبللييييي  قبار يييييزا قب رققيييييي  ذق قألييييية ا  قبة ييييياي  ايييييس قبللييييي  قب لييييي رقبي يقإل قر  ق الر لييييي    ضيييييا   

   ييييي اليييياد شييييل ات قبلرلايييي  قبال ايييي  ي أليييلد ق ايييييقد  لا يييي  ةةلييييس  ر يييي  ق ايييييقد قب رققليييي   رلألييييا  بييي 

 ل ي قبللي  يقبارألألات يقباشارلس   اا ل يد  ازا  لصد  ألل .

  صالا قبال يا  قبرقالل 

قبلزقهييي  قية ا لييي   لييي ر  ليييي     ييي     قأليييةر ق  ق اييييقد أللنألييين   ييييي قبلليييا  قبيييذا  صييي ر  رئيييلس هلئييي  

ةلاليييي  ا يييي لرقت قبلنيييي  قيقةصييييا لل   يقبة نلييييد ايييي  لأليييية قب  يييير لةييييي لر  ييييرص قب اييييد  ي ةييييا  بيييي     النييييا  

د  ييييي  صييييالا ل يييين ا اصييييد قبال يايييي  قبرقالليييي  عليييير  قب اييييد  ييييي ا ا  يييي  قب ألييييا  بنار نيييي  قبرقهليييي  لةاثييييز

 عاد ا لرلات يا اةة قبنلئ . قبلنين لاألةي 

ب يييت  ييييي ل يييس قبيقييييت  بييي     لنييييي  قبل يييا يقبة صييييي عييي  ق ايييييقد قبانرلييي   ي لللغييييي    ةل نليييا لغ ييييد 

قباةلنال  قبيييييذل  ققةر ييييييق لرلاييييي  قخيييييةالس ةنييييي  ق اييييييقد  ي هييييي رها  يذبييييي     ة ييييي لان  بن  قبييييي  ل ليييييي 

  ر    ا  ةأليد بل ل ألل قيعة قح عن   ايقد قبش ة .

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7&contentId=1599353
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82&contentId=1599353
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84&contentId=1599353
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A9&contentId=1599353
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%BA%D8%B3%D9%8A%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84&contentId=1599353
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7&contentId=1599353
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 ق ا  لن ي قب لن عن  اةأليبل  لاارألي     اير اخن   ي لغ ق 

  ييييا  اصيييي ر  الييييي  قبلييييي  ق رل يييياح  لاب يييياح قب ييييلن عنيييي  اةأليييييبل  لاارألييييي     يييياير قبأليييييارل  لليييييز/ 

 اخن  لاآل قة  ي قب اصا  لغ ق .

قباةألييييبل   يقييياد قباصييي ر بيييي قبألييييارل  للييييز      قيييي  قاللييي  ةا ليييت اييي  قب يييلن عنييي  ثالثييي  ق ييي قا اييي 

 لاارألي  ق  اير اخن  لاآل قة يقاا  قل ار قبايق لل   أل د لألر قباشا  ضا  ال    زليل  .

 

 قب قخنل  ة    قلةااعار  اناا  لش   ر س قبألل رقت  قخد لغ ق  

 

قائيييي    ةيييير س يزليييير قب قخنليييي   عليييي  ق اليييير قبشييييارا  قبلييييي  ق رل يييياح  قلةااعييييار ضيييي   /قب ييييرقت لليييييز

لغييييي ق  يقائيييييي ا شييييير   قبرصيييييا   يقب يييييير  ياييييي رقح قبلنيييييات قيألييييييةخلارل  ياييييي لر شييييييري  عانليييييات 

قبألييييل رقت يقب يييير  قبخارلليييي  لشيييي   ةخ لييييف قب ييييةح عيييي  قبايييييق لل  ير ييييس قبألييييل رقت  قخييييد قب اصييييا  

 لغ ق .

ي  يييي  قبشيييييارا خييييالد قيلةايييييا  ل ألييييية للييييا  بييييييزقر  قب قخنليييي   عنييييي  ضيييييرير  قب اييييد ي يييييق قبخ ييييي  

قبلنيييي  قيألييييةخلارا قبيييي قلق  ير ييييس قب يييي رقت لاييييا لييييةالح  يقبار نيييي  قبا لنيييي  اييييس قبارأليييييا   ييييي ة زلييييز 

 ضاا   ا  يقألة رقر قب اصا  لغ ق  .

يليييي   ة  ليييي    عنيييي   للييييا    ضييييد قبألييييلد قب  لنيييي  لالألييييلالل   ر يييي  قبشييييار  ايييي  خييييالد ر ييييس قبألييييل رقت 

 ية زلز ةيقل  علاصر قبارير .
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 لغ ق  ي ير ألةا  اس قي ال  قلخ ان   لف ل أل ار قب يير  ي 

قلخ ضيييييت قألييييي ار صيييييرف قبييييي يير قيارل يييييي قايييييا  قبييييي للار قب رققيييييي لشييييي د   ليييييف  ليييييي   شيييي ق للييييييز/

 قيرل اح  اس   ال  قبليرص  قبرئلألل   ي لغ ق   ي ي قرللد عاصا  ققنل   ير ألةا .

  ألييي ر صيييرف لنييي  يقييياد ارقأليييد ي ابييي  شييي ق للييييز  ق   ليرصييي  قب  ييياا قبار زلييي   يييي لغييي ق    ق نيييت عنييي 

 لليييييار  153300 يير   لايييييا  اليييييت قيألييييي ار صيييييلاا هيييييذق قبليييييي   100 لليييييار عرققيييييي ا اليييييد  153000

 يير.يقشييييار ارقأليييينلا قبيييي  ق  قأليييي ار قبللييييس يقبشييييرقح  ييييي ا يييياد قبصييييلر   لا أليييييق   100عرققييييي ب ييييد 

ألييي ار قبشيييرقح  لليييار عرققيييي  لللايييا لنغيييت ق 154000قبا نلييي   يييي لغييي ق  قلخ ضيييت  ليييا لنييي  ألييي ر قبلليييس 

 يير.ي ييييي قرللييييد ألييييلد قبيييي يير قلخ اضييييا قلضييييا اييييس ق ييييال  قبليرصيييي   لنييييا  100 للييييار ب ييييد  152000

 لليييييارق ا اليييييد  152250 يير  يألييييي ر قبشيييييرقح  100 لليييييارق ب يييييد  153250 ليييييا لنييييي  ألييييي ر قبلليييييس 

  يير. 100

 قبأللة  يل شف.. قب يير صرف لر س ةلارقر  لةن  قبار زا قبلل  ا ا  

 أليييي ر قرة ييييا  يرقح قبةلييييار ل يييين قب ييييال   عنييييي قب رققييييي  قبار ييييزا قبلليييي  ا ييييا    ةنيييي  /لليييييز قب ييييرقت

  .قبايقزا  قبألي    ي قب يير صرف

 قبنلليييي    ييييي قألةضييييا ةل ل يييي  قيبييييل قب ييييال  عيييي  قب ألييييللي لاأليييير قبللالليييي  قيقةصييييا  بلليييي  عضييييي يل ييييد

ة ل ييييايبي  قبةلييييار ل يييين    ل  ق رل يييياح   بشييييرقح قبألييييي   بيييي  يقبنليييييح قإلب ةريلييييي قبل ييييا  ايييي  قبةنييييرز

  .قب يير صرف أل ر قرة ا   ي لةأللة ااا قب يير

 صييييرف أليييي ر قلخ ييييان  ييييي أللأليييين  ليييياإللرقحقت قباضييييي   ل    يييي  قبلليييي  ا ييييا      ل   بيييي  قب ألييييللي ي شييييار

  .قبةلارل  قبة ااالت  ي     قبرألاي قبأل ر قعةاا   يضرير  قبايقزا قب يير

 قبل ييييا  قعةايييي يق قبةلييييار ايييي %  25 ل ييييارة اييييا   ل    يييي  قبار ييييزا قبلليييي  ا ييييا      ل  قب ألييييللي ي يضيييي 

  يييييي قبييييي خيد اييييي  ياةخيييييي ل  اة يييييذرل  ليييييل  قبل لييييي    ل   ي قبييييي يير  شيييييرقح  يييييي قإلب ةريللييييي  يقبالصييييي 

  ييييي يلأليييين  قبخييييار   بيييي  قبيييي يير ةنرليييية ايييي  ل يييي  قبل ليييي  قإلب ةريلييييي قبل ييييا  ي  ل  قإلب ةريلييييي  قبل ييييا 

  .قبألي   ي قب يير صرف أل ر قألة رقر
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  نأل لللل  لرصاص قبللف قإلألرقئلني  ي لالنس 10ا ةد  

آخيييييرل  خيييييالد  102 شيييييخاص ي صيييييال   10 عنييييي  األيييييريبي   نألييييي لللي  ا ةيييييد ألييييي اا للييييييز عرللييييي / 

 ق رل اح.ا قها  ل ذها قبللف قإلألرقئلني  ي ا لل  لالنس شااد قبض   قبغرلل  قبا ةن   

يققة اييييت قيييييقت  لليييير  ايييي  قبلييييلف قإلألييييرقئلني  ييييار  قبشييييل  األيييين  عنيييي    ييييرقف قبلنيييي   قب  لايييي  ايييي  

يزقر   لييييالنس  ي اصييييرت الييييزي  يأليييي    ييييال  لييييار  ثلييييف  قلييييد    ةلأليييي ة  ييييي يقييييت ي ق.ي يضيييي ت

  شخاص. 10 ي للا  ا ةضة     ع   قب ةن  قرة س  ب   قبص   قب نأل للل 

 ييييي  ابيييي   رليييي   ايييييزعل  عنيييي  األةشيييي لات  7للييييلن   102 بيييي  ي شييييارت  بيييي     عيييي   قباصييييالل  يصييييد 

ر ليييييي لا قب  ييييييياي ياألةشيييييي   لييييييالنس قبةخصصييييييي ياألةشيييييي   قبلليييييياا ياألةشيييييي   قية ييييييا  قبلألييييييائي  

يعلر لللييييد  لييييي ر لليييي  قباة يييي ا لاأليييي  قبييييرئلس قب نأليييي للي ا اييييي  عليييياس عيييي  يقب رلييييي قبةخصصييييي.

 األةار  ض  قبش ة قب نأل للي.  قلةل بنا قها   ي لالنس  ي عا إللناح قبنلاات قب

يةشيييين  ايييي للةا لييييالنس يللييييل  قب رلليييي  ايييي قهاات اة ييييرر   ث ةنييييا  ألييييرقئلد عنيييي  ايييي قر قب ييييا  قبااضييييي  ييييي 

  ع اة ايل  ا  قبنلاات قبةي شلنا  نأل لللي   ي ا لنا ي أل رت ع  أل ي  قةن .

 

  رلق اري   ي ا اد آيت  نرلائل  لليلي للريت

عاييييياد ل يييييايت قخةليييييا  لأليييييلة  رليييييق  للييييير قلييييي بس  يييييي ا ايييييد إللةيييييا  قآليت  5 صيييييلة / ٢٤ يييييرقلس 

 ييير   ية لييي   للييياح عييي  ي يييا    ييي  قب اييياد   يييي  يييل  ة ايييدقب نرلائلييي   يييي ال  ييي  قبلاعاييي  للييييلي للريت.

يل يييييد قب ييييااني   ييييي عانليييي   عن   خييييرق  عيييي   ايييي  قب ايييياد قبا اصييييرل  عنيييي  أليييي   قبالليييي .قإل  يييياح

قإل اثيييي     قبا اييييد ل ةيييييا عنيييي  ايييييق  قالنيييي  بالشيييية اد  بييييذب  ألييييل ا ي   بيييي   خييييالح قبال  يييي  قبا ل يييي  

ي عنيييي  قبيييي  ا  قبايييي لي  ييييي للييييا     ز  علاصيييير  ة اييييد  ييييي هييييذ  ق ثليييياح ا ييييزز     قب رلييييق.خشييييل  ةايييي 

عييييااال ا اصييييرل  عنيييي  أليييي   قبا اييييد  ييييي قبلاعايييي    ي  ييييا باصييييا ر  20لألييييالب  قإلل يييياذ عنيييي   ل يييياذ 

 بللالل .

 بييي  يي  يييا    يييا ت  قئييير  قب القيييات قب ااييي   يييي لن لييي  لليييريت لييي    رلييياد قإل  ييياح لاشيييريق  يييير يصييييبن  

ال  يييي  قبلاعايييي  عانليييي   خييييالح قباييييي  ل  قبا ةلييييزل  عنيييي  أليييي   قبا اييييد ل يييي     ةصيييياع ت  بألييييل  قبننيييية 

 قبةي لشة علنا أل ة قب خا  قباةصاع  ااا ل نن  لنرعي   ب  أل   قبالل  بال ةااح .

 

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9&contentId=1599506
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9&contentId=1599506
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%81%D8%B1%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D9%81%D8%A7%D8%A1&contentId=1599352
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%81%D8%B1%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D9%81%D8%A7%D8%A1&contentId=1599352
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 رلال يف  قبغرة لأل   بزيقد ريأللا ع  قبخرل    يب لن    ثر عرض  بنزيقد ! 

 عنييي  لائييية يزلييير خارللييي  ريأليييلا أليييلر ي رليييال يف    قبيييل ن  يييي قبغيييرة لر ييية ليييزيقد  ي ابييي  ةييياس/

ريأليييلا عييي  خرل يييي  قب ييياب   ار ييي ق     هييييذق بييي  ل ييي ا   ي عنيييي  يقشيييل    نييي  ةصييييال  ايألييي ي قبيييي  ا  

 قل يييي   عنيييي   60يقيييياد رلييييال يف  قبلييييي  ق رل يييياح عنيييي   ثليييير لرليييياا   عيييي  يلي هييييا  ييييي  ييييد قب ريف. 

بةن زليلليييي     ضييييغاا   ييييال   ايييي   يييي ز يق قبلغايييي  قبلييييي   ييييي يقشييييل    يبييييلس   يييي    ق1-قلييييا   ريألييييلا 

 ييييي يقشييييل     ييييي قب يقصيييي  قبغرلليييي  ق خيييير   لرليييي ي     ةخة ييييي ريألييييلا ايييي  خرل يييي  قب يييياب   ب يييي  هييييذق 

بيييي  ل يييي ا. لييييد هيييي    ثيييير عرضيييي  بنزيقد. ي ضيييياف   لليييية    لة نايييييق ةصييييالالا عنيييي   للييييا ة ييييت  ا 

   قبيقيف  ب  لالة اا ل  ال بن اب  ياا هي   ل ةلا   لضا<...> رف ا  قب ريف 

  ر ي ا  انةز  لايع  قيلةخالات قبرئاألل  

قابيييييت اصيييييا ر بي ابييييي   لنيييييياللرغ     قبيييييرئلس قبةر يييييي رلييييية  لييييية  ر ي يييييا    / لنيييييياللرغ  ي ابييييي  

يل ألييية ةنييي  قبا لد.ل ةيييز  قيبةيييزق  لابلييي يد قبزاليييي باللةخاليييات قبيييذا  عنليييل  يييي يقيييت أليييالق   يييي ايييالي 

قباصيييا ر   ييي   ع ييي   ر ي يييا  ي ليييار قيييا    يييزة قب  قبييي  يقبةلالييي  قب يييا   قلةااعيييات عييي   خيييالد ق أليييلي  

قبااضيييييي بالاقشييييي   للالليييييات يألييييينللات ة لليييييد قيلةخاليييييات لغلييييي  قبة يييييرغ إل قر  ةييييي قعلات  زاييييي  قب ارثييييي  

اييييالي  يذبيييي   14ا ةييييرا بنةصيييييلت  ييييي قب لل ليييي   اللليييي     قآلرقح ةالييييد  بيييي  قبةاأليييي  لابليييي يد قبزالييييي قب

ليللييييي ي لييييزقد ا ري ييييا عنيييي   18لييييابر   ايييي     قب ييييي    بيييي  قبةييييارل  ق صييييني قبييييذا  ييييا  ا يييي  ق  ييييي 

قب ايبيييي .يقاد   يييي  قباصييييا ر    خلييييار  لييييرقح قيلةخالييييات قبرئاألييييل   ييييي اييييالي ي لييييزقد هييييي قبا ييييريا  ةيييي  

 يييييس قبال  ييييي  قبةيييييي  صيييييالنا قبزبيييييزقد ل ييييي   ييييي يا هيييييزةل  قييييييلةل  ضيييييرلةا ةر ليييييا ليييييي  قيثليييييل   يييييي ل

 ذق ةيييي  ة للييييد قيلةخالييييات قبرئاألييييل   ييييذب  قيييي  لاييييل  قب  يايييي  ازليييي ق ايييي   قباصييييا ر  لييييل قبايييي ار.يقعةلرت

قبيقييييت بة  ليييي  ق يبيلييييات يا ابليييي  ق زايييي    ييييا   ر ي ييييا  ل ة يييي     قيل القيييي  قبألييييرل   بلنييييي   عييييا   

ف ل يييييي  يأليييييلن  لال ييييي  باييييي     نيييييار قيةيييييل قبللييييياح يقيبةيييييزق  لابلييييي يد قبزاليييييي باللةخاليييييات أليييييي

 ر ي ييييا  لخشيييي   لضييييا    لةييييزقا  ة للييييد قبةصيييييلت اييييس يقييييي  ازليييي   يل يذ .ي شييييارت قباصييييا ر  بيييي    

اييي  قبةييي هير  يييي قيقةصيييا   خاصييي  ي    ئيييات  للييير  اييي  قبشييي ة ة يييالي  أليييي   زاييي  ة ن ييي  ا لشيييل  اليييذ 

ليلليييييي   18   ليييييرقح قيلةخالييييات  يييييي ع يييي ل .ي ي قبا اليييييد  لصيييير ل ييييين قييييا   قبا ارضييييي  قبةر لييييي  عنيييي 

لللاييييا قيييياد زعييييل   ييييزة  قباأليييية لد  قبا ييييارن   ايييي   قي   ي نييييي  ييييي يقييييت ألييييالق   لييييل ي لا يييي   رليييياح 

قيلةخالييييييات لألييييييلة قبزبييييييزقد قبايييييي ار قبييييييذا رقا ضيييييي لةل عشييييييرقت آيف ق ةرق .ليييييي ير     يييييي  قبييييييرئلس 

قيلةخالييييات قبرئاألييييل  قبةر ليييي  ع يييية قبألييييالق بنلرباييييا  قبةر ييييي  ليبلييييت  رلللييييةف  ضييييرير  ة للييييد ايعيييي  

اشييييلرق  بيييي   لييييل ي لا يييي  قب يييي لا عيييي  قلةخالييييات رئاألييييل    ييييي  قبزبييييزقبل  ق خلييييرل  قبييييذل  ضييييرلا ةر لييييا 

 قبيقت قبذا لة  قب اد  لل عن  قلةشاد لثاال  ض الا قبزبزقد ا  ة ت ق ل ان.
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