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 خالالالالالالالباله الالالالالالالس الشولى الالالالالالال ل. االالالالالالال لهشثالالالالالالالىيالهوايههالالالالالالال ل  لهش.هالالالالالالال  ى لاا الالالالالالال ل.االالالالالالال لهش.االالالالالالالل لىهش  ياالالالالالالالل ل

ىسى الالالالالالاالهشساالالالالالالل الهشس الالالالالاللي ل  لىلهشى الالالالالال له ايههالالالالالال لاالالالالالال . ل ىيلهش الالالالالاليه ل الالالالالال له الالالالالالس هل لهش ب الالالالالالل ل.الالالالالالال

 (.ى ال. ا لهشهىهب(  )5ص )لهش  ى اة

 (هش ى.ياةلهاىز(  )5ص )هش.لشاةلهشهالااةلسص يل .اةلسىصال لسخصلس  اال املهشيىهسب 

 سس الالالالالال  لعالالالالالال لقا.االالالالالالةلسثالالالالالالياال الالالالالاللهى ل .لاالالالالالالةلله  الالالالالاليرلىهش.الالالالالاليهرلىهش  ىشالالالالالالةل الالالالالاليىرل للة هالالالالالالشلعضالالالالالالى

 (ى لشةلهش. اى.ةلهوخالياة(  )6ص )هش  ا

 هاالالالالالالاللا لش.هالالالالالالالالعالالالالالالالى رلعىه الالالالالالالال هعالالالالالالال ل.الالالالالالال ل.خالالالالالالالاملهش الالالالالالالىال شالالالالالالال للهالالالالالالاللا ل الالالالالالالا ى9لس الالالالالالالي لب الالالالالالالهلهش

 (ى لشةلهش. اى.ةلهوخالياة(  )6ص )هش  عة

  9لهس الالالالالالالالالالل لهش الالالالالالالالالال ى اةلى االالالالالالالالالاليه لا .الالالالالالالالالالال.ضالالالالالالالالالالل.ا لها لااالالالالالالالالالالةلشاثالالالالالالالالالالي لهشهل الالالالالالالالالالبل الالالالالالالالالالىه لهشاالالالالالالالالالالى ه

 (هش ى.ياةلهاىز(  )7ص )هألى  

 ىاالالالالالالالالالالالال عىلشباس الالالالالالالالالالالالل لعالالالالالالالالالالالال لل0202اؤثالالالالالالالالالالالاليل.ب  الالالالالالالالالالالالل لا.ىهزهالالالالالالالالالالالالةللهشهل الالالالالالالالالالالالبلعاالالالالالالالالالالالال لثالالالالالالالالالالالال ه ل

 (هش ى.ياةلهاىز(  )7ص )هشخب ل 

 سياااالالالالالالى ل اهالالالالالاللي  لهش الالالالالاليه لا الالالالالاليلق االالالالالاليل.ىهزهالالالالالالةلل02 صالالالالالالةل ىي  الالالالالالسل ل.ه الالالالالالللهشهل الالالالالالبلاياالالالالالالليليثالالالالالالا ل9ل

 (ث قلهاىز(  )8ص )سياااى ل اهليل022اسلياخولاـ

 شاسصالالالالالالالالالىا لعاالالالالالالالالال لثالالالالالالالالاليى لل7 ساالالالالالالالالالةلهش ااى الالالالالالالالال لهشهالااالالالالالالالالالةلسضالالالالالالالالالالهشهل الالالالالالالالالبلهالالالالالالالالالىي لهش ا الالالالالالالالال ل9ل

 (ث قلهاىز(  )8ص )هش.ىهزهة

 9لثالالالالالاوله .الالالالاللنلعاالالالالال ل الالالالاللهى لهشالالالالاله  لىهش الالالالاللزلىس.ياالالالالالي لزاهالالالالالبلهش.ى الالالالالى للهشهالااالالالالالةل  شالالالالالههلهالالالالالةش عضالالالالالىل

 (هش يه لهاىز(  )01ص )ا  ل  يهيلهش.ىهزهة

 (ى لشةلهش. اى.ةلهوخالياةل(  )01ص ).لليق لهشهىهبلهش. س اا لاـ"هش.ىهزهةلهش ب اة"؟ 

 ايش.الالالالالالالالله لالش.ىهزهالالالالالالالالةل"هش ب االالالالالالالالة"  ل.الالالالالالالالل هلعالالالالالالالال له هسخلاالالالالالالالالل للسي االالالالالالالالبهشهل الالالالالالالالبلضالالالالالالالال  لهش اصالالالالالالالاليل9ل

 (ى لشةلهش. اى.ةلهوخالياة(  )00ص )هش.ا ير؟

 ا الالالالالالالالالالال  ل الالالالالالالالالالالب له الالالالالالالالالالالل ل ا لااالالالالالالالالالالالالةلهشهل الالالالالالالالالالالبل  الالالالالالالالالالالا لهش الالالالالالالالالالال اي لا الالالالالالالالالالال لهي الالالالالالالالالالاللالهش.ىهزهالالالالالالالالالالالة  ل

 (ى لشةلهش. اى.ةلهوخالياة(  )00ص ) ا ل

  ل.الالالالال لع.ااالالالالالل لهشس ياالالالالالبلا الالالالال ل02ههس الالالالالل للعضالالالالالىله .الالالالال لىهشالالالالال  لنلهشهالااالالالالالةله .الالالالال لهش.ى الالالالالى ل9لا االالالالال%

 (ى لشةلهش. اى.ةلهوخالياة(  )01ص ) يضلهش لهى لا الش 
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 ي الالالالالالا لهش . ىياالالالالالالالةلىي الالالالالالالا لهش. االالالالالالال لهألعاالالالالالالال لهو الالالالالالب. لاا  الالالالالالالل لهوه الالالالالالاللزلهش  الالالالالالالى. ل الالالالالالال ل  الالالالالالاليهيل

 (ى لشةله هال لهش يه اة(  )02ص )هش.ىهزهة

  ى لشالالالالالالالةله هاالالالالالالالل ل(  )02ص )ي الالالالالالالا لهشالالالالالالالىزيه 9لاالالالالالالال  لهش.ىهزهالالالالالالالةل الالالالالالالا ي لس يهياالالالالالالالللشالالالالالالال ب ل الالالالالالالهىه

 (هش يه اة

 ل0202ىل0202. االالالالالالالالالالالال لهشالالالالالالالالالالالالىزيه لاىه الالالالالالالالالالالالقلعاالالالالالالالالالالالال ل.ثالالالالالالالالالالالاليىنل الالالالالالالالالالالاللهى لهش.ىهزهالالالالالالالالالالالالةلشا الالالالالالالالالالالالهىه ل

 (ث قلهاىز(  )03ص )0202ى

 هش.س الالالالالال  لال الالالالالالملهش  ى.الالالالالالة9لهشسصالالالالالالىا لعاالالالالالال له الالالالالالس  ه ل. ل  الالالالالالةل اا الالالالالالةلاالالالالالال س ل هصالالالالالالل ل لشسضالالالالالال ال ل

 (ى لشةله هال لهش يه اة(  )03ص )هش. اهة

 الالالالالس ملا الالالالالي ةلهش الالالالالي "  لهش.ى الالالالالى لا الالالالالامله  الالالالالولشا ضالالالالالل لهش يه الالالالال لا الالالالال لق ل الالالالالل ل.خسا الالالالالل ل الالالالال ل  الالالالال ال.

 (ث قلهاىزل(  )04ص )هش. ل  ل 

  ى لشالالالالالالالةله هاالالالالالالالالل ل(  )05ص )ا  الالالالالالالةله س الالالالالالالل لهألىيىاالالالالالالال 9ل. ل  الالالالالالالةلهشاصالالالالالالاليرلس  الالالالالالال لالاس.الالالالالالاللمل ىشالالالالالالال

 (هش يه اة

 ى لشالالالالالالالةلا الالالالالالال ه ل(  )06ص )هسخالالالالالالالل ل .االالالالالالالاله  الالالالالالالس  ه ه لو الالالالالالاليه له هسخلاالالالالالالالل   ى.الالالالالالالةل ي  الالالالالالالسل لسؤ الالالالالالال ل

 (هشاىمل

 ل الالالالالالالال رل.الالالالالالالال لهش االالالالالالالالليلهش  االالالالالالالالا  له الالالالالالالاللرله الالالالالالالالالاالالالالالالالالليزهه ل.الالالالالالالال ل. لىشالالالالالالالالةله ساالالالالالالالاللالىهس الالالالالالالاللملهشالالالالالالالالى ه ل .

 (ى لشةلا  ه لهشاىم(  )07ص )الش .ااة

 هشىهثالالالالالالالالالالالاله  له  الالالالالالالالالالالالل.هي9لق.اي الالالالالالالالالالالالللخا الالالالالالالالالالالال لق االالالالالالالالالالالاليلاا الالالالالالالالالالالالةلشبياالالالالالالالالالالالاللبلعاالالالالالالالالالالالاليل ثالالالالالالالالالالالالا لل الالالالالالالالالالالال ل

 (ى لشةلا  ه لهشاىم(  )07ص )هش يه 

 " الالالالالالالال ل لهاالالالالالالالالىزل(  )08ص ). الالالالالالالاللي رلهشخباالالالالالالالالللىه الالالالالالالالس  ه لهش االالالالالالالالل ه   لهش الالالالالالالاليه لا لصالالالالالالالاليل" هعالالالالالالالال 

 (عيااة

ل

 

https://www.ina.iq/180471--.html
https://www.ina.iq/180471--.html
https://www.ina.iq/180459--.html
https://www.ina.iq/180459--.html
https://www.ina.iq/180465--.html
https://www.ina.iq/180465--.html
https://www.ina.iq/180485--.html
https://www.ina.iq/180485--.html
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 (هش ى.ياةلهاىز(  )11ص )  ل ياب   لهعس لالسل يلشا.ىه لهش.خ يرلا .ااةلق.هاة 

 لشالالالالالالالالالةلهش. اى.الالالالالالالالالةل(  )11ص )االالالالالالالالال  ل   لس لصالالالالالالالالالاالع.ااالالالالالالالالالل لهياالالالالالالالالالل ل االالالالالالالالاللش لهش  الالالالالالالالال ياةل22.ب  الالالالالالالالالةل 

 (هوخالياة

ل

ل

 

 

 

 هشيه الالالالالالالال ا لاه الالالالالالالال لهش.ي االالالالالالالالةلهش لهاالالالالالالالالةل.الالالالالالالال ل ز.الالالالالالالالةلهو الالالالالالالاليه ه لهشخلصالالالالالالالالةلاسى الالالالالالالالاال.هل الالالالالالالال ل االالالالالالالال هنل

 (ى لشةله هال لهش يه اة(  )10ص )هش اهلي

 هش.ي الالالالالالالالالالالز لهش يه الالالالالالالالالالال لاي الالالالالالالالالالالالق الالالالالالالالالالال ليلهش. الالالالالالالالالالال ى ل لهش اااالالالالالالالالالالالةلىاخ الالالالالالالالالالالضلهش الالالالالالالالالالالال  لش  الالالالالالالالالالالاىنل

 (ث قلهاىز(  )10ص )هش لش 

ل

ل

ل

ل

ل

 

https://www.ina.iq/180466--.html
https://www.ina.iq/180466--.html
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  الالالالالالالال ل لهاالالالالالالالالىزل(  )11ص )قىالس ااالالالالالالالالقل.الالالالالالالال لاى يالشالالالالالالالالةلا الالالالالالالال لههسخلاالالالالالالالالولي ا الالالالالالالالللشاايش.الالالالالالالالل لهشسىه الالالالالالالال 

 (عيااة

 ثالالالالالالالالال ي لاااالالالالالالالالالللاا ي الالالالالالالالال ل الالالالالالالالاليصل.صالالالالالالالالاليلعاالالالالالالالالال ل الالالالالالالالالال ال الالالالالالالالال ل الالالالالالالالال ل الالالالالالالالالىياللى  الالالالالالالالالللشا الالالالالالالالاليهيل

 (يى اللهشاىم(  )12ص )0022

ل

ل

ل

 

 

 هش ال الالالالالالالالالالاةل الالالالالالالالالالال لعاالالالالالالالالالال لهشا االالالالالالالالالالل لشا.ا الالالالالالالالالالى لهأل..الالالالالالالالالالال 9ل االالالالالالالالالاليه لسالالالالالالالالالال عملهشس   الالالالالالالالالالالةلىهشس الالالالالالالالالالىاةل

 (يى اللهشاىم(  )13ص )هشا. 

 الالالالالالب لاهالالالالالال ل الالالالالالااا ى ل الالالالالالاللش 9لالاالالالالالال  لا .الالالالالال  لهأل.الالالالالاليا اا لىاؤ الالالالالالال ل.سلهالالالالالالةلهشه الالالالالاللملهش.صالالالالالالي  ل الالالالالالال ل  

 (٤٢ يهه ل(  )13ص )اب  

ل

ل

ل

ل

ل

 



 

 0203-3-41/ الثالثاء

 491العدد / 

6 
 

 

خباله س الشولى  ل. ا لهشثىيالهوايهه ل  لهش.ه  ى لاا  ل.ا لهش.ال لىهش  يال ل

هشى  له ايهه لا . ل ىيلهش يه ل  له س هل لهش ب ل ل.الىسى االهشسال الهشس لي ل  لىل

 لهش  ى اة

ه الالالالالالس االهش الالالالالالا ل.  الالالالالال لهش.هالالالالالال  ى  لهشهل الالالالالالبلهألىالشالالالالالالي ا ل. االالالالالال لهشهالالالالالالىهب لا. ساالالالالالالولل/.ى الالالالالالال. االالالالالال لهشهالالالالالالىهبل

( لي ا الالالالالالالالال لهشا هالالالالالالالالالةله  سصالالالالالالالالالل اةل لىش هالالالالالالالالالةلهأل.الالالالالالالالال لهش الالالالالالالالالى. لىهش ال الالالالالالالالالةل1112ه هيلل-02هشاالالالالالالالالالىمله  هالالالالالالالالالا ل)

شهالااالالالالالةلهش الالالالالا لهشخلي االالالالالةل الالالالال ل. االالالالال لهشثالالالالالىي لهو الالالالالب. لهوايههالالالالال  لا ضالالالالالىيلي الالالالالا لش هالالالالالةلهأل.الالالالال لىهشالالالالال  لنله

)عاالالالالالالالالالل لهشزه.االالالالالالالالال ( لىي الالالالالالالالالا لش هالالالالالالالالالةله  الالالالالالالالالس .ليلىهشسه.االالالالالالالالالةلهشهالااالالالالالالالالالةلهش الالالالالالالالالا ل)  الالالالالالالالالها لهشخ ل  ( ىق الالالالالالالالال ل

هش.هالالالالالال  ى لعاالالالالالال لضالالالالالاليىيرلسالالالالالال شاالهش  االالالالالالل لشاىصالالالالالالىالهشالالالالالال لس لا.الالالالالالل ل  االالالالالالةلىعل االالالالالالةلاثالالالالالال  ل.االالالالالال لهش.االالالالالالل ل

ل االالالالالالالةل الالالالالالال لىهش  ياالالالالالالالل لىسى الالالالالالالاالهشساالالالالالالالل الهشس الالالالالالاللي ل ل ضالالالالالالالب لعالالالالالالال لسالالالالالالال .ا لهش الالالالالالال ى لىسهثالالالالالالالا له س ل االالالالالالالل لهش ه

هش. الالالالالالالل  له  سصالالالالالالالل اةلىه  الالالالالالالس .لياةلىهش ال الالالالالالالاةلىهشهالااالالالالالالالةل ىي الالالالالالالبلهشهل الالالالالالالبلهألىالا الالالالالالالى رلهش ب الالالالالالالل لاالالالالالالالا ل

هش . ىياالالالالالالالالةله  الالالالالالالالب.اةله ايههاالالالالالالالالةل لىهش..ا الالالالالالالالةلهش يااالالالالالالالالةلهش الالالالالالالال ى اةلىه ياالالالالالالالالللها لاالالالالالالالالل ل الالالالالالالال لخ .الالالالالالالالةل.صالالالالالالالاللش ل

لهشى الالالالالال لهشثالالالالالال اا لىلهش.ه  الالالالالالةل لىعل.الالالالالالاله الالالالالالس يهيلش ىضالالالالالاللنل الالالالالال لع.الالالالالالىملهشثالالالالالالي لهألى الالالالالال ل .الالالالالال ل له االالالالالالول .الالالالالال  

ه ايههالالالالالال ل ىيلهش الالالالالاليه ل الالالالالال لس الالالالالال االه الالالالالالس هل لهش ب الالالالالالل ل.الالالالالالالهش الالالالالال ى اة ل.ؤ الالالالالال ه له له.الالالالالالىلهش الالالالالاليه لىهز االالالالالاللي ل

ا الالالالال مل الالالالال لس زاالالالالالزلق.الالالالال لهش.ه  الالالالالةل ل ا.الالالالاللل الالالالال  مل عالالالالالىرلشاهل الالالالالبلهألىالشزاالالالالالليرل  الالالالاليه لشس .االالالالالقلهشس الالالالاللى لىساالالالالالل ال

لهشزاليه لهش.ااىهاة لهشخايه ل لثل يه لشا يه ل  ى.ةلىث ال لعا ل   له س الالهشضاى ل  

لهش.لشاةلهشهالااةلسص يل .اةلسىصال لسخصلس  اال املهشيىهسب

هشا هالالالالالالةلهش.لشاالالالالالالةلهشهالااالالالالالالة لهشاالالالالالالىمله  هالالالالالالا  ل .االالالالالالةلسىصالالالالالالال لاثالالالالالال  لاس الالالالالال اال الالالالالالاملقصالالالالالال ي للهش الالالالالالى.ياةلهاالالالالالالىز/

يىهسالالالالالالبلهش.الالالالالالى  ا ل الالالالالال ل ىه الالالالالاليلى.ؤ  الالالالالالل لهش ىشالالالالالالة ى  ي لهشالالالالالال ه يرلهوعب.االالالالالالةلش. االالالالالال لهشهالالالالالالىهبل الالالالالال لااالالالالالالل ل

ع الالالالالالالالالالالىه لل9ل"ه سضالالالالالالالالالالالل  لهشا هالالالالالالالالالالالةلهش.لشاالالالالالالالالالالالةلهشهالااالالالالالالالالالالالةلاي ل الالالالالالالالالالالةلهشهل الالالالالالالالالالالبهش الالالالالالالالالالالى.ياةلهاالالالالالالالالالالالىزلشالالالالالالالالالالالـىي ل

ى ضالالالالالالىيلعالالالالالال  ل.الالالالالال لقعضالالالالالالل  ل لهشا هالالالالالالةلهش.خسصالالالالالالةلالعالالالالالال ه لىس الالالالالال اال الالالالالالاملهشيىهسالالالالالالبلا االالالالالالةله  الالالالالالبنل هش  الالالالالالىهه 

  هالالالالالال لىه الالالالالال  لهشا هالالالالالالةلا  الالالالالالبلهشااالالالالالالل لها.االالالالالالةله ل"ا الالالالالالى لهش الالالالالال لهعاالالالالالال لع.ا الالالالالالللى خالالالالالاليل.الالالالالالللسىصالالالالالالا لهشاو" 

شايهسالالالالالالبلا الالالالالال ل ل الالالالالالةلهش.الالالالالالىه  لا الالالالالالابلهش الالالالالاليى لهشصالالالالالال اةلىس ااالالالالالالل لهش الالالالالالى  ل.الالالالالالالضالالالالالاليىيرلهضالالالالالالل ةلا الالالالالالضل

 لهش.ب  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالل لعاالالالالالالالالالالالالالالالالالالال لهش الالالالالالالالالالالالالالالالالالاللهى لشس  االالالالالالالالالالالالالالالالالالالقلهش  هشالالالالالالالالالالالالالالالالالالالةلاالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا ل .االالالالالالالالالالالالالالالالالالالالهشالالالالالالالالالالالالالالالالالالالىزهيه " 

ىهضالالالالالل  لهشا هالالالالالةلهش.لشاالالالالالةلههالالالالالالول"شالالالالال لسالالالالال خيل  الالالالالال هل الالالالال ل  الالالالالليلس  االالالالالقلهش  هشالالالالالالةلىهش. الالالالاللىهرلىههصالالالالالل ل.الالالالالالى   ل

ش .االالالالالالالىاااالالالالالال لس ا الالالالالالل ل ى لهشالالالالالال خالهش.  ى " ى الالالالالال . لش هالالالالالالةلهعالالالالالال ه لهشالالالالالال ي ل لهشالالالالالال هاللا.الالالالالالللاضالالالالالال. ل  الالالالالالى له

(ل عالالالالال ه ل الالالالالامليىهسالالالالالبل.ى الالالالال  ل.ااهالالالالالةل13 الالالالالاملهشيىهسالالالالالبلثالالالالالي لل الالالالالىالسثالالالالال االهشا هالالالالالةلاالالالالالل .يلهشالالالالال اىهه لي الالالالالمل)

 ل ا.الالالالالللثالالالالاليع لهشا هالالالالالةلا .الالالالالال. االالالالال لهشالالالالالىزيه لشلهه الالالالالللع الالالالال  لعالالالالال رله س.لعالالالالالل ل.الالالالالالهخالالالالال ليق له .لهالالالالالةلهش ل.الالالالالة

االهالالالالالالالل ليىهسالالالالالالالبلهش.الالالالالالالى  ا  لا  الالالالالالالبلهشاال  ىثالالالالالالال   لعاالالالالالالال لضالالالالالالاليىيرلهعالالالالالالال ه ل الالالالالالالامليىهسالالالالالالالبلا  الالالالالالالقلهش  هشالالالالالالالةل

سى ا الالالالالالالالل لهشه الالالالالالالااةلاالالالالالالالالا لهش.الالالالالالالالى  ا ل.الالالالالالالال ل االالالالالالالال لهشيهسالالالالالالالالبله  الالالالالالال. لىهش.خصصالالالالالالالالل  ل ضالالالالالالالالبلعالالالالالالالال لزاالالالالالالالالل رلهش

 لىالهس الالالالالليلهشس ياالالالالاليل. االالالالال لهشالالالالالىزيه لشلهشس لع االالالالالة ل.ضالالالالالا ةلسالالالالالملعالالالالاليضلهش الالالالال ىالهشخالالالالاللصلعاالالالالال له .لهالالالالالةلهش ل.الالالالالة

 هشه ل   

https://iq.parliament.iq/blog/2023/03/13/%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%87-%d9%88%d9%81%d8%af-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%88%d8%b1%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86/
https://iq.parliament.iq/blog/2023/03/13/%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%87-%d9%88%d9%81%d8%af-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%88%d8%b1%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86/
https://iq.parliament.iq/blog/2023/03/13/%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%87-%d9%88%d9%81%d8%af-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%88%d8%b1%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86/
https://iq.parliament.iq/blog/2023/03/13/%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%87-%d9%88%d9%81%d8%af-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%88%d8%b1%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86/
https://iq.parliament.iq/blog/2023/03/13/%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%87-%d9%88%d9%81%d8%af-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%88%d8%b1%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86/
https://iq.parliament.iq/blog/2023/03/13/%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%87-%d9%88%d9%81%d8%af-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%88%d8%b1%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86/
https://iq.parliament.iq/blog/2023/03/13/%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%87-%d9%88%d9%81%d8%af-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%88%d8%b1%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86/
https://iq.parliament.iq/blog/2023/03/13/%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%87-%d9%88%d9%81%d8%af-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%88%d8%b1%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86/
https://iq.parliament.iq/blog/2023/03/13/%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%87-%d9%88%d9%81%d8%af-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%88%d8%b1%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86/
https://iq.parliament.iq/blog/2023/03/13/%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%87-%d9%88%d9%81%d8%af-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%88%d8%b1%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86/
https://iq.parliament.iq/blog/2023/03/13/%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%87-%d9%88%d9%81%d8%af-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%88%d8%b1%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86/
https://iq.parliament.iq/blog/2023/03/13/%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%87-%d9%88%d9%81%d8%af-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%88%d8%b1%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86/
https://www.alsumaria.tv/Entity/133473/%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/2666872677/%D8%B9%D8%B7%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/2666872677/%D8%B9%D8%B7%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/2666872677/%D8%B9%D8%B7%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/1122135457/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/1122135457/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1/ar/
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سس   لع لقا.اةلسثياال لهى ل .لاةللرلىهش  ىشةل يىرل له  يرلىهش.يهلش هةلعضى

 هش  ا

 ضالالالالالالىلش هالالالالالالةلهأل الالالالالاليرلىهش.الالالالالاليقرلىهش  ىشالالالالالالةل الالالالالاليىرل ليثالالالالالالا  لهشاالالالالالالىمله  هالالالالالالا  له  سلى لشالالالالالالةلهش. اى.الالالالالالةلهوخالياالالالالالالة/

.ثالالالالاليىنلهش الالالالاللهى لاضالالالالالملهش  االالالالاليل.الالالالال لهشاهالالالالالى للق ل الالالالاللهى ل .لاالالالالالةلهش  الالالالالال الالالالالايالهشهالالالالالىيل يااالالالالاللل ل.ثالالالالالايرل شالالالالال لق ل

 ل لهبلهش  الى .لاسول لهشس لس  ل ش 

ى لشالالالالالال ل الالالالالاليىرل الالالالالال ل الالالالالال ا لشى لشالالالالالالةل/لهش. اى.الالالالالالة/ل لق ل" الالالالالاللهى ل .لاالالالالالالةلهش  الالالالالالال.الالالالالال لهش الالالالالالىهها لهش. .الالالالالالةل الالالالالاللال

 لههس لي ل  ايهل ل.ؤ  رلال ل"هش لهى ل ايالهشهىيل  ل ل ملهألالم"ل 

ىقضالالالالالالالل  لق ل"لهش الالالالالالاللهى لهش.الالالالالالال  ىيل االالالالالالالزهال الالالالالالال لقيى الالالالالالالةلش هالالالالالالالةلهأل الالالالالالاليرلىهش.الالالالالالاليقرلىهش  الالالالالالالالو الالالالالالاليه لا الالالالالالالضل

  لشس  اب لشا ى لهش لهى ل.اا لشا .ىحلىا  قلهش لاةلهش.ي ىرل. لسثيا ول" ه

"هش الالالالاللهى لاسضالالالالال. لهش  االالالالاليل.الالالالال لهش  الالالالاليه لهش ل.الالالالالةلهشسالالالالال لس  الالالالال لهسالالالالالل  لها لااالالالالالةلعاالالالالال ل االالالالاللرللىقثالالالالاللي ل شالالالالال لق ل

  له   لالى .لاسول. لهش ه لهش. س.  ل" 

 الالالالاللهى ل"ل .لاالالالالالةلهش  الالالالالال"لهشالالالالال  للى الالالالالل ل الالالالال لقه الالالالال ل. االالالالال لهشهالالالالالىهبل الالالالال لى الالالالال ل الالالالاللاقلهش الالالالاليه رلهألىشالالالالال لش.ثالالالالاليىن

 لا  ل. لهش ىهها لهش. .ةل" 

 هالا لش.هالعى رلعىه ال هع ل. ل.خاملهش ىال ش لهش  عةلس ي هلا ل ا ى9للهشهل ب

ي الالالالالا لهش ساالالالالالةله ازا االالالالالةل الالالالال ل. االالالالال لهشهالالالالالىهبلهالالالالاللا لخاالالالالال ل الالالالالا ىل لهشاالالالالالىمل ثالالالالال للى لشالالالالالةلهش. اى.الالالالالةلهوخالياالالالالالة/

س الالالالالي لهاالالالالاللا لعل الالالالالالوا الالالالالل ل عالالالالالل رلعىه الالالالالالهياالالالالاللاا ل" هعالالالالال "ل.الالالالال ل.خالالالالالاملهش الالالالالىال شالالالالال ل.خالالالالالامله  هالالالالالا  لعالالالالال ل

 هش  عةل هىبل. ل  ةلهاهىا 

ى الالالالاللال الالالالالا ىل الالالالال ل الالالالال ا لشى لشالالالالالةل/لهش. اى.الالالالالة/ل لق ل"اهالالالالالل لس ي الالالالالللهالااالالالالالللعالالالالالل ب لوا الالالالالل ل عالالالالالل رلساالالالالال لهش ىه الالالالالال

 ل ىه للسث الخ ىيرل  لهش. س االهش يابلعا ل. ل  ةلهاهىال" 

 ل"لاهالالالالالالل لضالالالالالال ى ل ل.ىي الالالالالال لوي الالالالالاللنلساالالالالالال لهش الالالالالالل ب ل شالالالالالال ل. ل  الالالالالالةلهاهالالالالالالىا" ل.ثالالالالالالايهل شالالالالالال لقهالالالالالالولىهضالالالالالالل له

  سمل" ابلسا لهش ىه ال. ل.خاملهش ىالهش ل.خاملهش  عةلا. الخ يهل  ا ال"

.هىاالالالالالللهشالالالالال له ل"لىزاالالالالاليرلهش  الالالالاليرلهاا سهالالالالالللثخصالالالالالاللا الالالالال ملي اس الالالالاللل ي الالالالاللنلاالالالالال  لهش ىه الالالالالالهشالالالالال لهش الالالالاليه ل ىه الالالالاللل

ل " س. الس  الله.هاللخ ايهل

 الالالالال ل الالالالال يلهشهل الالالالالبلعالالالالال ل. ل  الالالالالةلهاهالالالالالىالثالالالالالايىه لهشالالالالال ىايهه ل الالالالال ل الالالالال ا ل الالالالاللاقلشى لشالالالالالةل/لهش. اى.الالالالالة/للى الالالالالل ل

.الالالالال لخ الالالالالىيرلسىه الالالالال لساالالالالال لهش ىه الالالالالالعاالالالالال لهأليهضالالالالال لهش يه االالالالالةلىس  االالالالال هل. اهالالالالالةلهش.ىصالالالالالا ل الالالالال لى الالالالال لسثالالالالال  ل االالالالالول

لهش. ل  ةلع.اال ل يالااةلاا لهش ا لىهألخي" 

ل

ل
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لهألى  9لهس ل لهش  ى اةلى ايه لا .ال.ضل.ا لها لااةلشاثي لهشهل بل ىه لهشاى ه 

هعساالالالالالالاليلهشهل الالالالالالالبل الالالالالالالىه لهشاالالالالالالالى ه  له  هالالالالالالالا  لق لهس الالالالالالالل لهش الالالالالالال ى اةلى االالالالالالاليه لهألخاالالالالالالاليلا .الالالالالالالاللهش الالالالالالالى.ياةلهاالالالالالالالىز/

 .ضل.ا لها لااةل . لىه س يهيلهشثي له ى   

. .الالالالالالة ل ه الالالالالالللس الالالالالالى لصالالالالالال  ةلهشخالالالالالالب لىهشسالالالالالالىسي لهايههى الالالالالاللالهشاالالالالالالى ه ل الالالالالال لااالالالالالالل  ل  ل".صالالالالالاللش ةلهش الالالالالال ى اةلى

 الالالالالالالال لى الالالالالالالال لسس االالالالالالالالالثالالالالالالالال ىبلهش.ه  الالالالالالالالةلهشالالالالالالالال له  الالالالالالالالس يهيلىهشسه.اة" ىقضالالالالالالالالل لق ل"هس الالالالالالالالل لهش الالالالالالالالي ا لا .الالالالالالالالال

ىقعاهالالالالالال ل االالالالالاليه لا االالالالالال هلعالالالالالال ل ال الالالالالالةلهش. لىي" ل.ضالالالالالالل.ا لها لااالالالالالالةل .الالالالالال لىه الالالالالالس يهيلهشثالالالالالالي له ى الالالالالال لاي.سالالالالالالو

( ل الالالالالالال لااالالالالالالالل ل.ثالالالالالالالسي  له س الالالالالالالل لعاالالالالالالال له الالالالالالالس هل لهش ب الالالالالالالل لهش هل االالالالالالالةلاالالالالالالالا ل1112  هيلل01ىهش الالالالالالال ى اةل الالالالالالال ل)

لهشاا ا لا.ال يرلصاهاة 

لىا عىلشباس ل لع لهشخب ل ل0202اؤثيل.ب  ل لا.ىهزهةللهشهل بلعا لث ه ل

ي  لهشاالالالالالالالىمله  هالالالالالالالا  لا الالالالالالالضلهش.ب  الالالالالالالل ل الالالالالالال ل الالالالالالاللهى لهشهل الالالالالالالبلعاالالالالالالال لثالالالالالالال ه لهش الالالالالالاللهثالالالالالالاليللهش الالالالالالالى.ياةلهاالالالالالالالىز/

 هش.ىهزهة ل ا.لل عللهش له اس ل لع لهشخب ل  

عاالالالالال لهش.ىهزهالالالالالةل الالالالالا ى ل . االالالالال لهشالالالالالىزيه لى الالالالاللالهش الالالالاللي ل الالالالال ل الالالالال ا لشا الالالالالى.ياةلهاالالالالالىز ل هالالالالالول"ا الالالالال لسصالالالالالىا 

اهالالالالالالل لسصالالالالالالىا ل. الالالالالالمل الالالالالال هلش الالالالالال هلهش الالالالالاللهى ل الالالالالال ل االالالالالالةلهشايش.ل " ىهضالالالالالالل له ل"هش.س الالالالالاللي لعااالالالالالالول الالالالالال لهش الالالالالالهىه ل

اي الالالالالالالالخ الالالالالالال لهش.ىهزهالالالالالالالةل الالالالالالالهىال لش ههالالالالالالالللهب الالالالالالال لهشاالالالالالالالىمل . االالالالالالال لهشالالالالالالالىزيه لهشالالالالالالال ىيه لهش الالالالالالاللا ةله هش.لضالالالالالالالاةلى

هش  ى.الالالالالةل لسياالالالالال لهشالالالالال خىال الالالالالهىالل الالالالال ل الالالالال الل الالالالالل  لش.الالالالال رل الالالالالب ل الالالالالهىه ل   الالالالالةلىه الالالالال ر لىاالالالالال هلاالالالالال العاالالالالال له 

ىسالالالالالالاللااله ل"ع.ااالالالالالالالةلهشسصالالالالالالالىا لعاالالالالالالال ل.ىهزهالالالالالالالةل.سسلشاالالالالالالالةلشالالالالالالال ب ل الالالالالالالهىه لسه الالالالالالال مل.الالالالالالالاله الالالالالالاليهيلاالالالالالالال هلهش لهى " 

هشايهالالالالالل. لهش  الالالالالى. لهشالالالالال  ل الالالالالل  لاالالالالالول  ى.الالالالالةلهش الالالالالى هه  ل.ثالالالالالايهلهشالالالالال له ل"اهالالالالالل لى  الالالالالل له الالالالاليل الالالالالس  يل الالالالال ل

ل111زاالالالالالالهش.الالالالالىهي لهشسالالالالال لىصالالالالالا لهشالالالالال ل. الالالالال ال االالالالالةلهشايش.الالالالالل لهش يه الالالالال لاالالالالاللألخصل الالالالال لهشا الالالالالل لهش. هاالالالالالةل الالالالالىالسى

سياااالالالالالالى ل اهالالالالالالليلعيه الالالالالال ل  ا.الالالالالالةلش الالالالالال  لهش.ىهزهالالالالالالل لهش ب ة" ىهىضالالالالالال له ل"اهالالالالالالل لهش  االالالالالاليل.الالالالالال لهشثالالالالالالالبلاه الالالالالاليى ل

ا الالالالالا له هس الالالالالليلهشالالالالال ل الالالالاليصلع.الالالالالال  االالالالال رلعالالالالالل رل.الالالالالالهشثالالالالالي ل لهش ل.الالالالالةلهشسالالالالال ل ه .الالالالاللل.الالالالالللس  الالالالالقلهياالالالالاللحلاثالالالالال ال

 لهشضالالالالاليىي ل الالالالال هله الالالالاليهيلاالالالالال هلهش الالالالاللهى لش الالالالال لس الالالالالززل. الالالالالس.ي" ل.ااهالالالالاللله ل"هش. ل  الالالالالل لهش.هس الالالالالةلشاالالالالاله  لسالالالالاليال.الالالالال

.الالالالال لهيصالالالالال س للأله الالالالاللحلهش.ثالالالالاللياالهشسالالالالال لسخالالالالالصلهشاهالالالالال لهشس ساالالالالالةلى ايال" ىش الالالالال لهشالالالالال لههالالالالالول"ه .الالالالالالاالالالالال  ل لس الالالالالى ل

اهالالالالالالل لخب الالالالالالل ل ااالالالالالاليرل الالالالالال هل الالالالالال لسىزاالالالالالالالهش.الالالالالالىهي  لخصىصالالالالالالللا الالالالالال لا الالالالالال لى الالالالالالى ل.ب  الالالالالالل لسخالالالالالالصلا الالالالالالضل

(لاخصالالالالالالالىصلعالالالالالالال ملثالالالالالالاليعاةل الالالالالالاللهى لهشالالالالالالاله  لل001هش. ل  ل " ىه الالالالالالال له ل" الالالالالالاليهيلهش.  .الالالالالالالةله س ل االالالالالالالةلي الالالالالالالمل)

ىهش الالالالاللزلش  ى.الالالالالةله  االالالالالامل الالالالالل لى الالالالالااةلضالالالالالل  ةلعاالالالالال ل  الالالالالى.س له  االالالالالاملىهش.ي الالالالالزلاالالالالال  لاالالالالال اال لهشالالالالال لس  ااالالالالالو" ل

.ي  الالالالاللل9"  ى.الالالالالةله  االالالالالامل الالالالالس ىملاس الالالالالااملههسل  الالالالاللل.الالالالال لهشالالالالاله  لالش ل.الالالالالالىهشاالالالالالىملسالالالالالمله  سالالالالاليهحلعاالالالالال له لاصالالالالالال

 ا سالالالالالالالالالبل الالالالالالالالال لهش الالالالالالالالالهىه لهش الالالالالالالالاللا ة" لهشالالالالالالالالال لهشالالالالالالالالال  ل الالالالالالالالالل ل141هشالالالالالالالالال لاي.االالالالالالالالالالاالالالالالالالالال  ل.الالالالالالالالال لل311ههسل  الالالالالالالالاللل

ىه الالالالالالس ي لالش ىا9"  ى.الالالالالالةله  االالالالالالاملشالالالالالال لسالالالالالالي ضل الالالالالاللهى لهش.ىهزهالالالالالالةلىيا.الالالالالالللسؤثالالالالالاليلا الالالالالالضلهش.ب  الالالالالالل لش الالالالالال ل

هش الالالالالالهش الالالالالااملهشالالالالال  لاضالالالالال. ل ع. الالالالالللىس.ىاا الالالالالللاالالالالالىلهش.ىه  الالالالالةلعاالالالالال ل. الالالالالييه لهش  ى.الالالالالةله س ل االالالالالة" ل  سالالالالالللهشالالالالال ل

هعساالالالالالالالليله ل  ى.الالالالالالالةله  االالالالالالالامله ل"اهالالالالالالالل ل. ل  الالالالالالالل لسضالالالالالالاليي لى ه .الالالالالالاللل.الالالالالالالللسؤثالالالالالالاليلعب.الالالالالالالل له الالالالالالالس  لملعاالالالالالالال ل

 سسثالالالالالالالالالالالالالاللي لا هسالالالالالالالالالالالالالالل لهش. ل  الالالالالالالالالالالالالالل لهش هىااالالالالالالالالالالالالالالةلى لس االالالالالالالالالالالالالالاله لاثالالالالالالالالالالالالالاللي  لله الالالالالالالالالالالالالال ل الالالالالالالالالالالالالال لههسل  الالالالالالالالالالالالالالل" 

ىهخسالالالالالسملهش الالالالاللي ل9"سالالالالالملس الالالالاللىزلهشه الالالالالل لهشخب االالالالالة لى.الالالالال لهش.. الالالالال له س الالالالالل لعاالالالالال ل.ىهزهالالالالالةلعل.الالالالالةلشا الالالالاليه لساسالالالالالزمل

يه لىزهيرلهشالالالالاله  لهشالالالالال لاي.االالالالالالهشالالالالال لهش  ى.الالالالالةله س ل االالالالالةلس الالالالال لهثالالالالالل311ا الالالالاللل  ى.الالالالالةله  االالالالالاملا. الالالالال الس الالالالالاامل

 هش يه اة"   ى.ىله س ل اةلى اىه لهشي لاةلهش.لش ل. لخبالثي ة

https://www.alsumaria.tv/Entity/47571/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/1122135457/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/1122135457/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/133479/%D8%B3%D9%88%D9%85%D9%88/ar/
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سياااى ل اهلي  لهش يه لا يلق ايل.ىهزهةلل02 صةل ىي  سل ل.ه للاياليليثا ل9لهشهل بل

 سياااى ل اهليل022اسلياخولاـ

 ثالالالالالال لهشهل الالالالالالبل الالالالالال ل. االالالالالال لهشهالالالالالالىهبلهش يه الالالالالال لعالالالالالال ل. ل  الالالالالالةلهش الالالالالالاا.لهاةلا االالالالالالليليثالالالالالالا لهشاالالالالالالىمللثالالالالالال قلهاالالالالالالىز/

ه  هالالالالالالالا  لس لصالالالالالالالاالهش.ىهزهالالالالالالالةله س ل االالالالالالالةلهش ل.الالالالالالالةلشا ىشالالالالالالالةلش عالالالالالالالىهملهش ب الالالالالالالةلهشسالالالالالالال لق ياالالالالالالاللل. االالالالالالال لهشالالالالالالالىزيه  ل

 لىهص للهالاللاله لله ايل.ىهزهةلاسلياخلهش يه  

هاالالالالالالىز ل  ل". االالالالالال لهشالالالالالالىزيه لهش يه الالالالالال لهس الالالالالالقلعاالالالالالال ل.ثالالالالالاليىنل الالالالالاللهى لهش.ىهزهالالالالالالةلى الالالالالاللاليثالالالالالالا لشى لشالالالالالالةلثالالالالالال قل

 ل.ااهالالالالالالالالللق ل.ثالالالالالالالاليىنل الالالالالالالاللهى لهش.ىهزهالالالالالالالالةلهش يه االالالالالالالالةلاالالالالالالالالىلهأل االالالالالالالاليل1114ىل1113ىلل1112شا الالالالالالالالهىه لهش.لشاالالالالالالالالةل

سياااالالالالالالالى ل اهالالالالالالالليل  .الالالالالالاللش لهش.ىهزهالالالالالالالةلىسصالالالالالالالالل111عل.الالالالالالالل لىهشاالالالالالالاللشللل11 الالالالالالال لسالالالالالالاللياخلهش ىشالالالالالالالةلهش يه االالالالالالالةل.هالالالالالالال ل

سياااالالالالالالالى ل اهالالالالالالاللي لاالالالالالالال  لهش.ازههاالالالالالالالةلا. الالالالالالال لل14.ازههاالالالالالالالةلهو االالالالالالالامل الالالالالالالس ى للىق الالالالالالال لق هشايش.الالالالالالالل لا الالالالالالال ل ااالالالالالالالال 

ه الالالالالالسخ ه. للشاسخ الالالالالالا لىهش .الالالالالالالاثالالالالالال ال ااالالالالالاليل الالالالالال ه ىهشاىمله  هالالالالالالا  لىه الالالالالالقل. االالالالالال لهشالالالالالالىزيه لهش يه الالالالالال  لعاالالالالالال ل

 ل الالالالالالالال ل ا الالالالالالالالسول1114ىلل1113ىلل1112.ثالالالالالالاليىنل الالالالالالالاللهى لهش.ىهزهالالالالالالالالةلهش ل.الالالالالالالالةله س ل االالالالالالالالةلشا الالالالالالالالهىه لهش.لشاالالالالالالالالةل

ي الالالالالالالالا ل. االالالالالالالال لهشالالالالالالالالىزيه ل لثالالالالالالالالالنلهش الالالالالالالالى هه لىا ااالالالالالالالالول شالالالالالالالال ل. االالالالالالالال له عسال االالالالالالالالةلهش.ه  الالالالالالالال رلاي ل الالالالالالالالةل

هشهىهب ى لهالالالالالالال لهش  ى.الالالالالالالةلهش يه االالالالالالالةلاي ل الالالالالالالةل لثالالالالالالالالنلهش الالالالالالالى هه ل الالالالالالال لع الالالالالالال   لهشاالالالالالالالىم ل ا الالالالالالالةلسضالالالالالالال.ه ل

.هل ثالالالالالالةل.ثالالالالالاليىنل الالالالالاللهى لهش.ىهزهالالالالالالةلهش ل.الالالالالالةله س ل االالالالالالة ىق. لهأل الالالالالال  لقعاهالالالالالال لىزاالالالالالاليرلهش.لشاالالالالالالةل االالالالالال ل الالالالالالل.  ل

ىهي الالالالالاللش للهشالالالالالال ل. االالالالالال لهشالالالالالالىزيه لل1112ىهزهالالالالالالةله س ل االالالالالالةلش الالالالالالهةلهوهس الالالالالالل ل.الالالالالال ل. الالالالالالى رل.ثالالالالالاليىنل الالالالالاللهى لهش.

 ش يضل.هل ثس للىهشسصىا لعاا ل 

 ثيى لشاسصىا لعا لهش.ىهزهةل7 ساةلهش ااى  لهشهالااةلسضالهشهل بلهىي لهش ا  ل9ل

هثالالالالالالالسي  ل ساالالالالالالالةل"س الالالالالالال م"لهشهالااالالالالالالالة لاي ل الالالالالالالةلي الالالالالالالا ل. االالالالالالال لهشهالالالالالالالىهبل لهش ااى الالالالالالال  لاالالالالالالالىمللثالالالالالالال قلهاالالالالالالالىز/

ل 1112ه  ها  ل ا ةلثيى لشاسصىا لعا ل.ثيىنل لهى ل.ىهزهةل

ى لشالالالالالال لهشهل االالالالالالةلعالالالالالال لهش ساالالالالالالة لهالالالالالالىي ل. .الالالالالالى لهش ا الالالالالال  لشى لشالالالالالالةلثالالالالالال قلهاالالالالالالىزل"هس.هالالالالالال له لسسضالالالالالال. لهشه الالالالالالخةل

 ل لس لل. .الالالالالالالال رل.هالالالالالالالال ل الالالالالالالالهىه ل ىااالالالالالالالالةلىهايزاالالالالالالالالللهشه ل االالالالالالالالةلشا.ىهزهالالالالالالالالةل. لش الالالالالالالالل لىههصالالالالالالالالل لشثالالالالالالالاليه  له الالالالالالالالس 

. لش الالالالالةل.االالالالال لهشخالالالالاليا ا لهشسياالالالالالىاا لهشالالالالال ا لشالالالالالملا صالالالالالاىهلعاالالالالال ل الالالالاليصلهشس االالالالالا لىه الالالالالسا لا ملعاالالالالال لهأل الالالالالالى الالالالالقل

ع الالالالالالى لىزهياالالالالالالةلىي الالالالالالالهش. اى.االالالالالالةلعالالالالالال لع الالالالالالى لاثالالالالالالل يلهشخاالالالالالاليلى.الالالالالاله  مله الالالالالالس  ل  م" ىسلا  ل"هثالالالالالالسي لقاضالالالالالالل ل

  له  ىيلهشسث اااةل  لهشى  لهش ه " س اا لهىضلنلهشص ىه لى ث لهش  لن لهش ل لهبلههصل

ىثالالالالالالالال   لهش ا الالالالالالالال لعاالالالالالالالال ل"ضالالالالالالالاليىيرلس ىاالالالالالالالالالهش.هس الالالالالالالالاا لهش  الالالالالالالال ياا لىهأل.هاالالالالالالالالا ل.الالالالالالالال ل .االالالالالالالالةلهشثالالالالالالالال ل ه ل

هش ل. االالالالالالالةل الالالالالالال لىزهيسالالالالالالال لهشالالالالالالال  لنلىهش هخااالالالالالالالةلهشالالالالالالال لهشى الالالالالالالل  لهش. هاالالالالالالالةل الالالالالالال لهشالالالالالالالىزهيسا  لىه الالالالالالالسا لبلخيا الالالالالالال ل

 لهضالالالالالالالالل ةلهشالالالالالالالال لضالالالالالالالال.ل ل  الالالالالالالالى لهش. لاالالالالالالالال لهشس هاالالالالالالالالةلىسالالالالالالالالى ايلهشالالالالالالالال ي ل لهشى ا االالالالالالالالةلهش.ب .الالالالالالالالةلشسخصصالالالالالالالاللس م

 هش. ه  ا لىسى ايل يصلهش .الهش.ب .ةلشسخصصلس م" 

ى .االالالالالالالال لهش ا الالالالالالالال لىزهيرلهش.لشاالالالالالالالالةل"هش. الالالالالالالالؤىشاةلهش ل.االالالالالالالالةلعالالالالالالالال لسضالالالالالالالال.ا لاالالالالالالالال  لهش. لشالالالالالالالالبل الالالالالالالال ل.ثالالالالالالالاليىنل

 هش.ىهزهة" ل.   رل"السخل ل.ى  لهخيل  ل لال ا.لالا  لهش. لشبلهشث ااةلهش   ة" 

مل الالالالال لهش ب الالالالالل ل الالالالال ل ا الالالالالسوله عسال االالالالالةلعاالالالالال ل.ثالالالالاليىنل الالالالاللهى لى.الالالالال لهش. الالالالالييله لاصالالالالالى ل. االالالالال لهشالالالالالىزيه لاالالالالالى

هلو يهيال ل1112.ىهزهةل   االهي لش للهش ل. ا لهشهىهبلس. ا  
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9لثاوله .لنلعا ل لهى لهشه  لىهش لزلىس.ياي لزاهبلهش.ى ى للهشهالااةلش هةلهشه  عضىل

لا  ل  يهيلهش.ىهزهة

ىهش الالالالالاللزلىهش الالالالالاليىه لهش اا االالالالالالة لهشاالالالالالالىملهىضالالالالالال  لزاهالالالالالالبل . الالالالالالةلهش.ى الالالالالالى لعضالالالالالالىلش هالالالالالالةلهشالالالالالاله  لل/هش الالالالالاليه لهاالالالالالالىز

ه  هالالالالالا  له لاهالالالالالل لثالالالالالاوله .الالالالاللنل ال الالالالال لىهاضالالالالاللل هلعالالالالالل ل ي االالالالالةلاس.ياالالالالاليل الالالالاللهى لهشالالالالاله  لىهش الالالالاللزلا الالالالال له الالالالاليهيل

ل 1112.ىهزهةل

هش.ى الالالالالى ل لشالالالالال لشالالالالالـلنهش الالالالاليه لهاالالالالالىزنلههالالالالالول" لاى الالالالال له لسهالالالالاللز  ل.الالالالال ل االالالالالالهش  ى.الالالالالةلس الالالالالل له  االالالالالاملاالالالالالالاهالالالالالل ل

 ل ىال لهى لهشه  لىهش لز" س لا.ل ل. س.يرلاا لا  ه لىهيااال

ىسلا الالالالالال  له ل"هش الالالالالاللهى ل اهضالالالالالالملهش ب الالالالالالةلهشه  االالالالالالةلاالالالالالالا لا الالالالالال ه لىهيااالالالالالالالىه لش هالالالالالالةلهشالالالالالاله  لىهش الالالالالاللزلىهش الالالالالاليىه ل

هش اا االالالالالةلسالالالالالىش لهاس.ل.الالالالالللالش الالالالاللل.الالالالال له الالالالالالهشىصالالالالالىالشس.ياالالالالاليلاالالالالال هلهش الالالالاللهى لهشالالالالال  ل الالالالالا ى ل.هصالالالالال لىعالالالالالل ال الالالالال ل

للاهى  لى ا . لاخيى له ل. ل  ةلع ل.ضل.اهولىاهى  " 

 

ليق لهشهىهبلهش. س اا لاـ"هش.ىهزهةلهش ب اة"؟ل.ل

هشهل الالالالالالالبلهش. الالالالالالالس ال.صالالالالالالال   لهش يعالالالالالالاللى  له  هالالالالالالالا  له ل  الالالالالالاليهيلهش.ىهزهالالالالالالالةلليهالل/ى لشالالالالالالالةلهش. اى.الالالالالالالةلهوخالياالالالالالالالةل

.الالالالالال ل. االالالالالال لهشالالالالالالىزيه لشالالالالالال ب ل الالالالالالهىه ل.سسلشاالالالالالالةلخ الالالالالالىرلال س الالالالالالل لهشصالالالالالال ا لى.الالالالالال لهوا لااالالالالالالل لهشسالالالالالال لس  الالالالالالبل

 شا  ى.ةلهش لشاة ل ا.لله  له لهش  ى.ةل ل يرلعا لق يه لهشس  اب لا. ى رلهش.ىهزهةل هىال 

/هش. اى.الالالالالالة/ ل  ل"هساالالالالالاللنل  الالالالالاليهيلهش.ىهزهالالالالالالةلشالالالالالال ب ل الالالالالالهىه لاالالالالالالىلع.الالالالالالالى الالالالالاللالهش يعالالالالالاللى ل الالالالالال ل الالالالالال ا لشى لشالالالالالالةل

.ؤ  الالالالالاللس لا الالالالالال ل الالالالالالا.هالهشسصالالالالالالي ل لعاالالالالالال لهش. الالالالالالسىالهش الالالالالالي  لهىلهش زاالالالالالال لهىلهش. ىهالالالالالاللس " ل.ثالالالالالالايهلهشالالالالالال له ل

 لل"لهش  ى.ةل ل يرلعا ل  يه لهشس  اب لا. ى رلهش.ىهزهةل هىال" ل

ل س الالالالالالالل لهشصالالالالالالال ا ل.الالالالالالال لهوا لااالالالالالالالل لهشسالالالالالالال لىسالالالالالالاللاا له ل"  الالالالالالاليهيلهش.ىهزهالالالالالالالةلشالالالالالالال ب ل الالالالالالالهىه ل.سسلشاالالالالالالالةلخ الالالالالالالىرلال

س  الالالالالالبلشا  ى.الالالالالالةلهش لشاالالالالالالة" ل.ثالالالالالالايهلهشالالالالالال له ل"خ الالالالالالةلهش  ى.الالالالالالةلعاالالالالالالليرلعالالالالالال لايهالالالالالالل. لا. الالالالالالالس  االالالالالاليلهش  ى.الالالالالالةل

  ىاالهأل. ل  لس  اقله  س يهيلشااا لعا ل. سىالهش  لنله  سصل  لىهش.لش " 

للسهس الالالالالال ل.هالالالالالالولهش  ى.الالالالالالةلىهسالالالالالالملهش يعالالالالالاللى ل  ا الالالالالالو9له ل"االالالالالال  لهشخ الالالالالالةل الالالالالالس  الهش  ى.الالالالالالل لهش ل .الالالالالالةلساالالالالالال قل..الالالالالال

هش لشاالالالالالالة لى لس .الالالالالالالعاالالالالالال لسخ الالالالالالا ل  االالالالالال ل الالالالالالا ا لهشى الالالالالال ل الالالالالال ل  يهياالالالالالالللىسالالالالالال خيل الالالالالال لس ااالالالالالالقل  يهس الالالالالالللعاالالالالالال ل

للهيضلهشىه ا" 

ل

ل

ل
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 ايش.له لالش.ىهزهةل"هش ب اة"  ل.ل هلع له هسخلال لهش.ا ير؟لسي ابض  لهش اصيل9لهشهل بل

ضالالالالالالال  لهش اصالالالالالالالي لهشاالالالالالالالىمله  هالالالالالالالا  لاخ الالالالالالالىرلي االالالالالالال لعضالالالالالالالىل. االالالالالالال لهشهالالالالالالالىهب للى لشالالالالالالالةلهش. اى.الالالالالالالةلهوخالياالالالالالالالة/

ي الالالالالالا ل. االالالالالال لهشالالالالالالىزيه  ل لثالالالالالالالنلهش الالالالالالى هه  لاس الالالالالال امل.ىهزهالالالالالالةلش عالالالالالالىهملهش ب الالالالالالةلهش. ااالالالالالالة لى ا.الالالالالالللعالالالالالال  ل

هش ال الالالالالاة لااهالالالالال لعب الالالالالةلل–س الالالالال امل.ىهزهالالالالالةل ب االالالالالةلخ الالالالالىرلال س الالالالالل لهش الالالالالااملشاخالالالالاليى ل.الالالالال له ز.الالالالالةله  سصالالالالالل اةل

 لهش.ىهزهةلهش ب اةلا.ا له هسخلال  

هش اصالالالالالالاليل الالالالالالال ل الالالالالالال ا لشى لشالالالالالالالةل/لهش. اى.الالالالالالالةل/ ل  ل" س.الالالالالالاللملهش.ىهزهالالالالالالالةلخ الالالالالالالىرل ا لااالالالالالالالةلال س الالالالالالالل لهش الالالالالالالااملى الالالالالالاللال

 شاخيى ل. لهألز.ةله  سصل اةلهش.ي  ةلشبز.ةلهش ال اةلهشس ل لش لهش.ث  لهش يه  " 

ىقضالالالالالالل   لق ل"هش الالالالالاليصلعاالالالالالال لس الالالالالال املهش.ىهزهالالالالالالل لخالالالالالالبالهش الالالالالالهىه لهشالالالالالال ب لهش. ااالالالالالالةلاالالالالالالىل الالالالالالز ل لاس الالالالالالزقل.الالالالالال ل

 ه ز.ل " لعاىيلا  

ه.الالالالالاللل ا.الالالالالالللاخالالالالالالصل.ا الالالالالالل له هسخلاالالالالالالل  لقىضالالالالالال  لهش اصالالالالالالي لق ل"اهالالالالالالل ل.الالالالالال رل  الالالالالالسىياةل. الالالالالالييرلشبهسخلاالالالالالالل لل

. الالالالالالاللش لهش. ل  الالالالالالالل لقى لا الالالالالالال ل س.الالالالالالاللملهشس الالالالالالال اب لهشبز.الالالالالالالةل ا.الالالالالالالللاس االالالالالالالقلا الالالالالالاللهى له هسخلاالالالالالالالل لهشالالالالالالال  ليه  سالالالالالالالول

 هش  ايل. لهش  يه ل  لهش سيه لهش لا ة" 

هعسالالالالاللبلىضالالالالالالهشا. الالالالالل لهألخاالالالالاليرلشا الالالالاللهى ل الالالالالملاالالالالالسملهشسصالالالالالىا لىااهالالالالال لعضالالالالالىل. االالالالال لهشهالالالالالىهب9ل"ه الالالالال لعاالالالالال ل

عااالالالالالالولىس  االالالالالال ل.ىعالالالالالال له الالالالالاليه لههسخلاالالالالالالل ل. الالالالالاللش لهش. ل  الالالالالالل لى الالالالالالقلهش.الالالالالال  لهش  الالالالالالسىياةلهش. الالالالالاليير" ل.ؤ الالالالالال رلق ل

 "هش ال ل لهش  سىياةل سساالا  ه ايال" 

 ا   ل ب له ل ل ا لااةل ا لهشهل بل  ا لهش  اي لا  لهي لالهش.ىهزهة  ل

عضالالالالالالىلش هالالالالالالةله  الالالالالالس .ليلىهشسه.االالالالالالةلهشهالااالالالالالالةل  الالالالالالا لهش الالالالالال اي  له  هالالالالالالا  لهعساالالالالالاليللهش. اى.الالالالالالةلهوخالياالالالالالالة/ى لشالالالالالالةل

 الالالالالاليهيل. االالالالالال لهشالالالالالالىزيه لالشسصالالالالالالىا لعاالالالالالال لهش.ىهزهالالالالالالةلش.الالالالالال رل الالالالالالب ل الالالالالالهىه لاالالالالالالىلا. لاالالالالالالةلهالالالالالالىنل.الالالالالال له  الالالالالالس يهيل

  هش.لش لشا ىشةل ل ا.لله  له لهش  ى.ةل ل يرلعا ل ضل ةل.ا قلشا.ىهزهةل  له لاةل ال هةل.لشاة

ى الالالالاللالهش الالالالال اي ل الالالالال ل الالالالال ا لشالالالالالـل/هش. اى.الالالالالة/ل  ل"هش  ى.الالالالالةله الالالالال   ل  الالالالاليرلهىعاالالالالالةلالش.ىهزهالالالالالل لالش. ليهالالالالالةل.الالالالالال

 .االالالالالالهش الالالالالهىه لهشسالالالالال لسالالالالالمله يهيهاالالالالاللل الالالالال لهش.لضالالالالال " ل.ثالالالالالايهلهشالالالالال له ل"هش  ى.الالالالالةل الالالالالل يرلعاالالالالال ل ضالالالالالل ةل.ا الالالالالقل

 شا.ىهزهةل  له لاةل ال هةل.لشاة" 

زهالالالالالةلش.الالالالال رل الالالالالب ل الالالالالهىه لاالالالالالىلا. لاالالالالالةلهالالالالالىنل.الالالالال لىسالالالالاللاا له ل"ل الالالالاليهيل. االالالالال لهشالالالالالىزيه لالشسصالالالالالىا لعاالالالالال لهش.ىه

ه  الالالالالس يهيلهش.الالالالاللش لشا ىشالالالالالة" ل  سالالالالالللهشالالالالال له ل"االالالالال هلهش الالالالاليهيل ا الالالالال اله الالالالاليه له هسخلاالالالالالل لهش.ا الالالالاليرل الالالالال ل الالالالاللالسالالالالالمل

 يص لهأل.ىهالش لل  لا  لهش.ىهزهة" 

ىهي  9له ل"هش الالالالالاليهيل الالالالالالا .العاالالالالالال لس هالالالالالالبلسالالالالالال خيلهش.ىهزهالالالالالالةلهش ل .الالالالالالةل.الالالالالال له الالالالالالالس.ىاالالالالالالاله هسخلاالالالالالالل لهىل .االالالالالالةلل

 ى ل لهشس ل سه قلعاا ل" هش.صي

ى الالالالل ل. االالالال لهشالالالالىزيه ل الالالال لهعاالالالال ل الالالال لى الالالال ل الالالاللاقل.الالالال لهشاالالالالىملعالالالال لهش.ىه  الالالالةلعاالالالال ل.ثالالالاليىنل الالالاللهى لهش.ىهزهالالالالةل

.ااالالالالالالالليل ى يله.يا الالالالالالال لشا الالالالالالالهىه لهش.لشاالالالالالالالةلل031سيشاالالالالالالالى ل اهالالالالالالالليلعيه الالالالالالال ل.الالالالالالالللا الالالالالالالل الل111ا. الالالالالالال هيلا الالالالالالالليبل

 الالالالالالالال له الالالالالالالاليه لىه لشسالالالالالالالالول شالالالالالالالال ل. االالالالالالالال لهشهالالالالالالالالىهبل.الالالالالالالال لس.ياالالالالالالالالي لاثالالالالالالالال الي الالالالالالالال. لال1114ىلل1113ىلل1112

 هشس  اب لعااو 
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%ل. لع.اال لهشس يابلا  ل02ههس ل للعضىله . لىهش  لنلهشهالااةله . لهش.ى ى ل9لا ا 

  يضلهش لهى لا الش 

عضالالالالالالىلش هالالالالالالةله .الالالالالال لىهشالالالالالال  لنلهشهالااالالالالالالةله .الالالالالال لهش.ى الالالالالالى  له  هالالالالالالا  لس. الالالالالال له الالالالالال للى لشالالالالالالةلهش. اى.الالالالالالةلهوخالياالالالالالالة/

هشس ياالالالالالالبل الالالالالال ل االالالالالاللش  ل.ااهالالالالالاللله لهوياالالالالالاللبلاالالالالالال عمل .االالالالالالال%ل.الالالالالال لع.ااالالالالالالل ل71هش الالالالالالىه لهأل.هاالالالالالالةل.الالالالالال لهه الالالالالالل ل

له ز.ل لهش ل  اةل  ليرل.ثل الع.ا ة 

ل

ل٠٨ى الالالالالاللالهش.ى الالالالالالى ل الالالالالال ل الالالالالالىهيل.سا الالالالالالزلسلا سالالالالالالول/هش. اى.الالالالالالة/له ل"ل  الالالالالاللزله .الالالالالال لهشالالالالالالى ه له الالالالالالس لنلهه الالالالالالل لل

الش.ل الالالالالالةل.الالالالالال لع.ااالالالالالالل لهشس ياالالالالالالبلهش الالالالالاللا ة" ل.ؤ الالالالالال هله ل"هصالالالالالال لهشاضالالالالالاللعةلهشسالالالالالال لسالالالالالال خالشا الالالالالاليه لعاالالالالالالليرلعالالالالالال ل

ل ه ل .ي اةلا ابلهشس خب لهش ال اة" هع ل

ىقضالالالالالالل له ل"ه ياالالالالالاللبلا .الالالالالالالعاالالالالالال لهعالالالالالالل رلهش ل  االالالالالالةلهشالالالالالال ل االالالالالاللش لىاهالالالالالالل لس صالالالالالالايل.الالالالالال لهش   الالالالالالل لهش.ل الالالالالال ةلل

لش يضلالش.هل قلهشس ل    لا للهشخيى ل " 

ىقثالالالالالليلهش.ى الالالالالى لهشالالالالال له ل"هشا هالالالالالةلهس  الالالالال ل.الالالالالالىزهيسالالالالال لهشالالالالال  لنلىهش هخااالالالالالةلاسزىاالالالالال ل االالالالاللش لالش. الالالالال ه لهش هاالالالالالةلل

  ياةلىهههلله .العا لهشض  لعا لهشايش.ل لشسى ايلهشس.ىاالهش.لش لش الش " هش  
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ل

ي ا لهش . ىياةلىي ا لهش. ا لهألعا لهو ب. لاا  ل لهوه لزلهش  ى. ل  ل  يهيل

 هش.ىهزهة

عاالالالالالالال لهشا االالالالالالال ليثالالالالالالالا لىي الالالالالالالا لهش. االالالالالالال لهألعاالالالالالالالال للا الالالالالالال لي الالالالالالالا لهش . ىياالالالالالالالةلى لشالالالالالالالةله هاالالالالالالالل لهش يه االالالالالالالة/

 هو ب. لا.لمل .ى   لهشاىمله  ها  لهوه لزلهش  ى. ل  ل  يهيلهش.ىهزهة 

ى الالالالالالاللالهش. االالالالالالال لهألعاالالالالالالال ل الالالالالالال لااالالالالالالالل لسا سالالالالالالالولى لشالالالالالالالةلهألهاالالالالالالالل لهش يه االالالالالالالةل)ىهن(9ل  "لي الالالالالالالا لهش. االالالالالالال لهألعاالالالالالالال ل

هشا االالالالالال ليثالالالالالالا ل الالالالالال ل. ساالالالالالالولهو الالالالالالب. لهش يه الالالالالال لا.الالالالالاللمل .الالالالالالى  له الالالالالالس اا لهشاالالالالالالىم لي الالالالالالا لهش . ىياالالالالالالةلعاالالالالالال ل

لاا  ه " 

ىقضالالالالالالل  لق "لهش الالالالالاللهاا لا  الالالالالالللخالالالالالالبالهشا الالالالالالل لهش ب الالالالالالل لهشس ياخاالالالالالالةلاالالالالالالا لهش. االالالالالال لهألعاالالالالالال لىهشثالالالالالال بلهش الالالالالالي   ل

ىهشس الالالالالي ل شالالالالال ل خالالالالاليلهش. الالالالالس  ه لهش ال الالالالالاةلىهوه الالالالاللزلهش  الالالالالى. ل الالالالال ل  الالالالاليهيلهش.ىهزهالالالالالةلىهشسي االالالالالزلعاالالالالال ل.ثالالالالال اةل

ل.ال ىالهش ىهي" هش.ال لهش.س ل .ة ل.الهشس  ا لعا لس.سا لهش ب ةل

 ي ا لهشىزيه 9لا  لهش.ىهزهةل ا ي لس يهياللش ب ل هىه 

ق الالالالالال لي الالالالالالا ل. االالالالالال لهشالالالالالالىزيه ل لثالالالالالالالنلهش الالالالالالى هه  لهشاالالالالالالىمله  هالالالالالالا  لق ل.ثالالالالالاليىنللى لشالالالالالالةله هاالالالالالالل لهش يه االالالالالالة/

عااالالالالالالول الالالالالالا ي لس يهياالالالالالالللشالالالالالال ب ل الالالالالالهىه  لى  الالالالالالل ل الالالالالاللهى لهش.ىهزهالالالالالالةله س ل االالالالالالةلهش ل.الالالالالالةلهشالالالالالال  لسالالالالالالملهشسصالالالالالالىا ل

  1108ش هةلل5ش لهى لهو هيرلهش.لشاةلي مل

ى  الالالالالاليلهش. سالالالالالالبلهوعب.الالالالالال لشالالالالالالي ا ل. االالالالالال لهشالالالالالالىزيه ل الالالالالال لااالالالالالالل لسا سالالالالالالولى لشالالالالالالةلهألهاالالالالالالل لهش يه االالالالالالةل)ىهن( لق "ل

. االالالالالال لهشالالالالالالالىزيه لع الالالالالال ل ا الالالالالالالسوله عسال االالالالالالةلهش ل االالالالالالالةلعثالالالالالالاليرلاي ل الالالالالالةلي الالالالالالالا ل. االالالالالال لهشالالالالالالالىزيه ل لثالالالالالالالالنل

 ل1113 لى1112ىصالالالالالالالالالى لعاالالالالالالالالال ل.ثالالالالالالالالاليىنل الالالالالالالالاللهى لهش.ىهزهالالالالالالالالالةله س ل االالالالالالالالالةلهش ل.الالالالالالالالالةلش عالالالالالالالالالىهم للهش الالالالالالالالالى هه 

ل لى  لشسول ش ل. ا لهشهىهب" 1114

ىق الالالالالال لي الالالالالالا ل. االالالالالال لهشالالالالالالىزيه ل الالالالالال ل. الالالالالالس الهش ا الالالالالالة لا  الالالالالالبلهشااالالالالالالل  "ل الالالالالاليصلهش  ى.الالالالالالةلعاالالالالالال لق لس الالالالالالى ل

 لق "لاالالالالال  لهش.ىهزهالالالالالةل.الالالالالي رلعل  الالالالالةلشاايهالالالالالل. لهش  الالالالالى. لهشالالالالال  لصالالالالالى  لعااالالالالالول. االالالالال لهشهالالالالالىهب" ل.ثالالالالالايه ل شالالالالال 

 لىهشالالالالالالال  ل1108ش الالالالالالهةلل5هش.ىهزهالالالالالالةل الالالالالالا ي لس يهياالالالالالالللشالالالالالال ب ل الالالالالالهىه  لى  الالالالالالل لش الالالالالاللهى لهو هيرلهش.لشاالالالالالالةلي الالالالالالمل

لق لزلش. ا لهشىزيه لق لا  مل.ىهزهةلش ب ل هىه " 

ىقضالالالالالالل لهش الالالالالالى هه  لق "لا . الالالالالالل لىزهيسالالالالالال لهش.لشاالالالالالالةلىهشسخ الالالالالالا ل  الالالالالاليه لهشس الالالالالال اب لىا.ىه  الالالالالالةل. االالالالالال لهشهالالالالالالىهبل

الألي الالالالالالاللملقىلق الالالالالالال ليلهشالالالالالالاله  لقىهش .االالالالالالالل " ل.ىضالالالالالالال ل  لق "لاالالالالالالال  لهشخ الالالالالالالىه ل الالالالالالال ل الالالالالالال ل الالالالالالاللالى الالالالالالالى لس ااالالالالالالاليه ل

هسخالالالالالالال س للهش  ى.الالالالالالالةلهه ب الالالالالالاللل.الالالالالالال ل  س الالالالالالالللالشيؤاالالالالالالالةلىهش.الالالالالالاله  لهشالالالالالالال  لس .االالالالالالالو لى الالالالالالال ل الالالالالالال   لقاالالالالالالال ه  لل. الالالالالالالا ل ل

ىىضالالالالال  لاالالالالال  لهش.ىهزهالالالالالةلاس لصالالالالالاا ل لى الالالالالههس  ل.الالالالال لهش .ااالالالالالةلهش.  االالالالالةلش الالالالالال.يه الالالالالقلهشسه.االالالالالةلىهشاهالالالالالل  ل االالالالال ل

لشثالالالالالاال االالالالالاله لاالالالالالةلهش الالالالالهةلهش.لشاالالالالالة لهأل.الالالالاليلهشالالالالال  لا  الالالالالالهش .الالالالالال الالالالالملااالالالالال قل صالالالالالال خالالالالاليلسصالالالالاللبلهشالالالالالىزهيه لعالالالالالل رلا

لش ا ل  يهيلهش.ىهزهةلهش  ا ر" 

https://www.ina.iq/180471--.html
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ل0202ىل0202ىل0202. ا لهشىزيه لاىه قلعا ل.ثيىنل لهى لهش.ىهزهةلشا هىه ل

ىه الالالالالالقل. االالالالالال لهشالالالالالالىزيه لهش يه الالالالالال  لاالالالالالالىمله  هالالالالالالا  لعاالالالالالال ل.ثالالالالالاليىنل الالالالالاللهى لهش.ىهزهالالالالالالةلشا الالالالالالهىه للثالالالالالال قلهاالالالالالالىز/

  1114ىل1113ىل1112

ى الالالالالاللالهش. سالالالالالالبلهوعب.الالالالالال لشالالالالالالي ا ل. االالالالالال لهشالالالالالالىزيه  ل الالالالالال لااالالالالالالل لىي لهشالالالالالال لى لشالالالالالالةلثالالالالالال قلهاالالالالالالىز ل  ل. االالالالالال ل

ىلل1113ىلل1112هشالالالالالالالىزيه لاىه الالالالالالالقلعاالالالالالالال ل.ثالالالالالالاليىنل الالالالالالاللهى لهش.ىهزهالالالالالالالةلهش ل.الالالالالالالةله س ل االالالالالالالةلشا الالالالالالالهىه لهش.لشاالالالالالالالةل

ه لىا ااالالالالالالول ل الالالالالال ل ا الالالالالالسوله عسال االالالالالالةلهش.ه  الالالالالال رلاي ل الالالالالالةلي الالالالالالا ل. االالالالالال لهشالالالالالالىزيه ل لثالالالالالالالنلهش الالالالالالى ه1114

  ش ل. ا لهشهىهب 

ى لهالالالالالالال لهش  ى.الالالالالالالةلهش يه االالالالالالالةلاي ل الالالالالالالةل لثالالالالالالالالنلهش الالالالالالالى هه ل الالالالالالال لع الالالالالالال   لهشاالالالالالالالىم ل ا الالالالالالالةلسضالالالالالالال.ه ل.هل ثالالالالالالالةل

 .ثيىنل لهى لهش.ىهزهةلهش ل.ةله س ل اة 

ىق.الالالالالال لهأل الالالالالال  لقعاهالالالالالال لىزاالالالالالاليرلهش.لشاالالالالالالةل االالالالالال ل الالالالالالل.  لهوهس الالالالالالل ل.الالالالالال ل. الالالالالالى رل.ثالالالالالاليىنل الالالالالاللهى لهش.ىهزهالالالالالالةل

  للهش ل. ا لهشىزيه لش يضل.هل ثس للىهشسصىا لعاا ل ىهي لشل1112ه س ل اةلش هةل

ل

هش.س   لال ملهش  ى.ة9لهشسصىا لعا له س  ه ل. ل  ةل اا ةلا س ل هصل ل لشسض ال ل

 هش. اهة

هشاالالالالالالالىمله  هالالالالالالالا  لق لهشهالالالالالالالل قلهشي الالالالالالال. لال الالالالالالالملهش  ى.الالالالالالالةلال الالالالالالالملهش الالالالالالالىه   له الالالالالالال للى لشالالالالالالالةله هاالالالالالالالل لهش يه االالالالالالالة/

 هشسصىا لعا ل.ثيىنل لهى له س  ه ل. ل  ةل اا ة ل هصل لش   لهش. اهةلهش.ض اة 

  هيلهش. االالالالالالال الالالالالالس الل05ى  الالالالالاليلهش الالالالالالىه  ل الالالالالال لااالالالالالالل لسا سالالالالالالولى لشالالالالالالةلهألهاالالالالالالل لهش يه االالالالالالةل)ىهن( لقهالالالالالالو"ل الالالالالال لاالالالالالالىمل

ا لىهألاياالالالالالل لهش الالالالالالزالش يا.الالالالالةل اا الالالالالالةلهألشا.الالالالالة لهشسالالالالال له سي  الالالالالالللهشه الالالالاللملهشال الالالالال لا الالالالالالقلهش.الالالالال هال24عااهالالالالالللهشالالالالال  يال

 الالالالال ل. اهالالالالالةل اا الالالالالةلهش ي  الالالالالسلهاة لهشسالالالالال لا االالالالال ل  الالالالاليحلع.االالالالالقل الالالالال ل ه الالالالاليرلهشثالالالالال بلهش يه الالالالال لىهوه الالالالاللهاةل . الالالالالل ل

ل ا.لل.ي ل  يهاللهش.ؤش.ة" 

ىقضالالالالالالل  لقهالالالالالالو"ل  له الالالالالالس  يلثالالالالالال  ه لى ي الالالالالال لهش ل  الالالالالالةلىهسالالالالالالي ملعاالالالالالال لقيىه  الالالالالالم لىه الالالالالالسا ملهش االالالالالاليلىهشالالالالالال يى ل

هش.الالالالالىه ها  لىأل الالالالالال هصالالالالالل لهشضالالالالال لاللهألاياالالالالالل لهشالالالالال ا لق زا الالالالال ل الالالالال لق لس الالالالالى لهش ىشالالالالالةلهش الالالالالل. لىهش.الالالالال ه العالالالالال ل

قيىه  الالالالالمل ا.الالالالالللىعالالالالالال ىههل لى.الالالالال لق الالالالالالالهشى الالالالالل لأليضل اا الالالالالالة له الالالالالس  يلي الالالالالالا لهشالالالالالىزيه ل ل  الالالالالالةل اا الالالالالةل الالالالالال ل

لعاالالالالالال ل. االالالالالال لهشالالالالالالىزيه لهشسصالالالالالالىا ل  ا الالالالالالةل. االالالالالال لهشالالالالالالىزيه لىسالالالالالالي ملعاالالالالالال لقيىهحلهشثالالالالالال  ه لهألاياالالالالالالل لى الالالالالاليح 

ل عا ل.ثيىنل لهى له س  ه ل. ل  ةل اا ة"

ىسالالالالالاللاالهش الالالالالالىه   لقهالالالالالالو"لسالالالالالالملهشسصالالالالالالىا لالو .الالالالالاللنل هصالالالالالالل ل لش الالالالالال  لهش. اهالالالالالالةلهش.ضالالالالالال اةلى الالالالالالا لالهش.ثالالالالالاليىنل شالالالالالال ل

. االالالالالال لهشهالالالالالالىهبلو الالالالالاليهي لى الالالالالالقلهش الالالالالالال ل لهش  الالالالالالسىياة" ل.هىاالالالالالالل  لا هالالالالالالو"لأليضل اا الالالالالالةلهشي  الالالالالالة لىشثالالالالالال  ه  لل

ل هةلهشخا  لىش .االث  ه لهش يه لهش .ىلىهشيضىه " 

ل
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ا امله  ولشا ضل لهش يه  لا  لق ل ل ل.خسا ل ل  ل   ال.س ملا ي ةلهش ي "  لهش.ى ى ل

 هش. ل  ل 

 الالالالالالاملهشضالالالالالاللا ل الالالالالال ل  الالالالالاللزلهش.خالالالالالاللايه لهش يه الالالالالال  لضالالالالالالال لهش.ى الالالالالالى  له  الالالالالالول شالالالالالال لهش ضالالالالالالل  للثالالالالالال قلهاالالالالالالىزل/

لشاس  اقل. ول  ل ا ال ل ي ةلهأل.لهل لهشضياااةلهش. يى ةل عب.ال لاـ) ي ةلهش ي ( 

ز ل  ل"هشضالالالالالاللا لضالالالالالالال لهش.ى الالالالالالى ل).الالالالالال ايلعالالالالالاللمل الالالالالال ل  الالالالالاللزلى الالالالالاللال.صالالالالالال يلق.هالالالالالال ل. االالالالالالا لشى لشالالالالالالةلثالالالالالال قلهاالالالالالالى

هش.خالالالالاللايه لهش يه الالالالال ( ل الالالالالامله  الالالالالولشا ضالالالالالل ل ىهعاالالالالالةلا الالالالال ل. لىضالالالالالل لى  الالالالالى ل ضالالالالالل اةلخلشصالالالالالةلاالالالالال ى لسالالالالال خال

  ال  لقىل  ى. " 

ىقضالالالالالالل لهش.صالالالالالال ي لق ل"هش.الالالالالالس ملضالالالالالالال لهش.ى الالالالالالى  لىخالالالالالالبال سالالالالالاليرلايىاالالالالالالولشالالالالالالملا الالالالالالل يلهش الالالالالاليه لى الالالالالالل لاخساالالالالالال ل

 شالالالالالال لق ل"هش.ى الالالالالالى ل.ى الالالالالالى ل لشاالالالالالالل لشالالالالالال ال  الالالالالالةلق.هاالالالالالالةل. .الالالالالالةلىهشس  االالالالالالقل الالالالالال ل  الالالالالال الهش. ل  الالالالالالل " ل.ثالالالالالالايه ل

 . ولا قل.ه لاىملق.  ل ىيلس اامله  و" 

 لعالالالالالال ل1111سثالالالالالاليا لهش الالالالالالله لل06ى لهالالالالالال ل ه الالالالالاليرله  الالالالالالسي ه ل الالالالالال لاا الالالالالالةلهشهزهاالالالالالالةله س ل االالالالالالة ل الالالالالال لقعاهالالالالالال ل الالالالالال ل

   يه ه لخلصةلا.ب  ةلهش. ايلهش لمل  ل  لزلهش.خلايه لهش ليبل"ضال لهش.ى ى " 

ى الالالالالالاقلق لصالالالالالال ي ل.الالالالالال  يرل الالالالالالاضل ضالالالالالالل اةلا الالالالالالقلهش.الالالالالالس مل الالالالالاليه لس الالالالالالمل.ه الالالالالالىاةل شاالالالالالالولسس االالالالالالقلا الالالالالاليه مل  الالالالالالل ل

 سس. الاس يابلهشه  لىه س بال.هصاولهشى ا   

 لا الالالالالالالابلسىي الالالالالالالول الالالالالالال لس الالالالالالال االس ياالالالالالالالبل1111ى الالالالالالالل  ل.الالالالالالال  يرلسى االالالالالالال لهش.ى الالالالالالالى  ل الالالالالالال لسثالالالالالالاليا لهش الالالالالالالله ل

 هأل.ىهالهش. يى ةل ش لخلي لهش يه  

هش.الالالالال ه  لهشسالالالالال له الالالالالسخ .س للش هالالالالالةلس صالالالالال لهش  الالالالالل ق لق لعالالالالالب لخاالالالالال ل.الالالالاليه  للى ثالالالالال  ل الالالالال ب لاا الالالالالةلهش االالالالاليه 

ىاالالالالالالىلهش الالالالالال يسايلهشخالالالالالاللصلشيه الالالالالال ل الالالالالالى   ل)هش.ثالالالالالالساولاالالالالالالولهش الالالالالالله (ل الالالالالالل لايه الالالالالالقلالهس الالالالالاللملي الالالالالالالهألع.الالالالالاللالهالالالالالالىيل

زااالالالالاليل ل الالالالالم ل)هش.ثالالالالالساولاالالالالالولهشي ا الالالالال (لا الالالالالي ةلهش الالالالالي  لخالالالالالبال الالالالال يهسولهشخلي االالالالالةلعاالالالالال ل.الالالالالس ل" الالالالالل يرلزااالالالالاليل

 لضاا  لى ل لايه   .للهشاىه لضال لهش.ى ى  هشخلصة"ل ىهالهش ل.ا لهش.

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

 ا  ةله س ل لهألىيىا 9ل. ل  ةلهشاصيرلس   لالاس.لمل ىش 

ق الالالالالال  لا  الالالالالالةله س الالالالالالل لهألىيىاالالالالالال له  سثالالالالالاللياةل الالالالالال لهش الالالالالاليه  لهشاالالالالالالىمله  هالالالالالالا  لى الالالالالالى للى لشالالالالالالةله هاالالالالالالل لهش يه االالالالالالة/

قهالالالالالال ي ل ااالالالالالاللي  ل الالالالالال ل ا.الالالالالالةلشالالالالالالولخالالالالالالبالهالالالالالال ىرلهاس.الالالالالاللمل ىشالالالالالال لا.االالالالالال ل. ل  الالالالالالةلهشاصالالالالالالير ى لالي الالالالالالا لهشا  الالالالالالة ل

  هيرلهأل الالالالالالالال ه لهشي ا الالالالالالالالاةلهش.ه  الالالالالالالال رل الالالالالالالال لا الالالالالالالال ه  لى ضالالالالالالالالي ل.يه الالالالالالالالالى لشالالالالالالالالةلهألهاالالالالالالالالل لهش يه االالالالالالالالةل)ىهن(9ل  ل

"اهالالالالالل لهاس.ل.الالالالالل ل ىشاالالالالالل لىعلش.االالالالالل لا.االالالالال لهشاصالالالالالير لى ضالالالالالىيامل الالالالال لهش.ه  الالالالالةلس  الالالالال ل  االالالالاليه  لىه  لااالالالالال ىل الالالالال  ل

 اياالالالالاللل الالالالال لهش. الالالالالس االهش ياالالالالالبلىاالالالالال هلع.الالالالالال.ثالالالالال ا ل.الالالالالالهش الالالالاليه ل ا سضالالالالالا لقاضالالالالالل لق الالالالال ه ل ل ااالالالالاليرليالضالالالالالاةلى

 هألخالالالالالالالالالال لا الالالالالالالالالالا له عساالالالالالالالالالالليله ى الالالالالالالالالالل لهشصالالالالالالالالالال اةلهشسالالالالالالالالالال ل.الالالالالالالالالالي لا الالالالالالالالالالللهشالالالالالالالالالالاب ل الالالالالالالالالال لهش  الالالالالالالالالالى لهش الالالالالالالالالاللا ة" 

ىقضالالالالالالل ل ااالالالالالاللي  لق ل"ه سضالالالالالالل ةلهش الالالالالاليه لشا ىشالالالالالالةل الالالالالال  لهشخاالالالالالالا ل لهالالالالالال ل.الالالالالال له  الالالالالال ه لهشيالضالالالالالالاةلهش ااالالالالالاليرل

  لهش .الالالالالالىحلا الالالالالال ل الالالالالالالاالالالالالال  لهش  الالالالالالى "  الالالالالالهة لى لهالالالالالال ل. .الالالالالالةل ااالالالالالاليرلق لاالالالالالالسملسه الالالالالالامل. الالالالالالالاالالالالالال هلهش الالالالالال ل31.هالالالالالال ل

ىقثالالالالالالالل  لاالالالالالالالـ" ىيلىزاالالالالالالاليلهش هخااالالالالالالالةلى ال سالالالالالالالول الالالالالالال لهألخالالالالالالال لا الالالالالالال  لهشس الالالالالالال ال " ل.ؤ الالالالالالال ه لق ل"هش .الالالالالالالالهشثالالالالالالالي ى ل

ىهو هيرلهشثالالالالالالي ىاةلاس ااالالالالالالل لهش الالالالالالىرلىهش.يىهالالالالالالةلى االالالالالالل رلس.سالالالالالاللزلالشس ا " ىسالالالالالاللاا9ل"ىق الالالالالال لهأل. االالالالالالةلعاالالالالالال ل شالالالالالال  ل

شبس الالالالالالل له ىيىاالالالالالال  لشالالالالالال عملاالالالالالال هلهش الالالالالال  لىهش  الالالالالالى ل االالالالالاللملهشالالالالالالىزايلاالالالالالال عىرلهشثالالالالالالي ل ل. الالالالالالالهشا  الالالالالالةله  سثالالالالالاللياةل

هش.ا ىشالالالالالالالةلوه ل الالالالالالالو" ىش  ل شالالالالالالال لق ل". الالالالالالالل  لهشاصالالالالالالاليرلىقاالالالالالالاللش لهش. اهالالالالالالالةل الالالالالالالل.ىهل .ا الالالالالالالل لا .الالالالالالالال االالالالالالال ل الالالالالالال ل

هش الالالالالالاليعةلىهشس االالالالالالال ل.الالالالالالالالهش الالالالالالال  لىهشسي االالالالالالالبلهش ااالالالالالالاليلالشضالالالالالالالاى " ل.ي  الالالالالالالل لاالالالالالالاللش ىا9ل"هش االالالالالالالل رل لهالالالالالالال لقاضالالالالالالالل ل

 ى لهالالالالالال ل  الالالالالالى ل. .الالالالالاليرل  ياالالالالالالقل الالالالالال لهشه لاالالالالالالة" ل. اىاالالالالالالةلش الالالالالالال.الالالالالال لهش الالالالالالل رلىهش.الالالالالال يه لا. الالالالالالسىال ل.خسا الالالالالالة 

ىخل الالالالالالبل.هس الالالالالالا لهشثالالالالالالي ةلاالالالالالاللش ىا9ل"قهالالالالالالسمل ثالالالالالالي ةلىضالالالالالالال ل .الالالالالالسملا .الالالالالالال االالالالالال ل الالالالالال لهشسالالالالالال ياب لىه الالالالالاللىالق ل

ه  الالالالالالال لقاضالالالالالالالل ل.الالالالالالال ل.ه ل االالالالالالالةلهشثالالالالالالالي ةلىه خالالالالالالال لا  االالالالالالالةلىه الالالالالالالا مل الالالالالالال لهشيعلاالالالالالالالةلشهضالالالالالالال. لهش الالالالالالالب.ةلىهأل.الالالالالالال ل

لليرلسه ا اةلأل الس  ا لق ه هل" ىهو هيرله  سيه اةلشا   ل  ل ل ليالضال لقىلس لايه لقىلزا

ل

ل

ل

ل
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ل

   ى.ةل ي  سل لسؤ  لهسخل ل .االه  س  ه ه لو يه له هسخلال 

هش.س الالالالالال  لال الالالالالالمل  ى.الالالالالالةل  االالالالالالامل ىي  الالالالالالسل  ل ىساالالالالالالليلعالالالالالالل ا لهشاالالالالالالىمله  هالالالالالالا  لق للق الالالالالال لى لشالالالالالالةلا الالالالالال ه لهشاالالالالالالىمل/

  .االه  س  ه ه لو يه له هسخلال ل  لس. ل. ل االهش  ى.ة 

سصالالالالالاليا لصالالالالالال   لعاالالالالالال لهش.ى الالالالالالالهشي الالالالالال. لش  ى.الالالالالالةلهو االالالالالالاملىسلا سالالالالالالول)ا الالالالالال ه لهشاالالالالالالىم( ل هالالالالالالولى الالالالالاللالعالالالالالالل ال الالالالالال ل

 ""سمل سخل ل .االه  س  ه ه لو يه له هسخلال ل. الهش.ازههاةلىسى ايلق ىه ل .هةلى ا لااة" 

ىق الالالالال لق ل"هش  ى.الالالالالةل. الالالالالس  رلشالالالالال عملاالالالالال  لهش .ااالالالالالةلى الالالالالسىهصل ع. الالالالالللشى  الالالالالساللى.لشاالالالالالللى.الالالالال ل ل الالالالالةلهشهالالالالالىه  ل

 هألخيا" 

 قثليلهش.س   لال ملهش  ى.ةلهش لقهول"ا  لس  ا ل.ىع له هسخلال  ل اسملهسخل ل  يه ه لقخيا" ى

.الالالالال ل  س الالالالالل لقعاهالالالالال لي ا الالالالالةلايش.الالالالالل ل ي  الالالالالسل لياالالالالالىهزل الالالالالل ق لقهالالالالالولخالالالالالبالاالالالالال هله  الالالالالاىنلقىله  الالالالالاىنلهش. االالالالالال

  اسملهشا  لاس  اال لهى له هسخلال لىهشس ل س يالا هلهش لمل 

 ا الالالالالةلي ل الالالالالةلهشايش.الالالالالل ل.الالالالالاليؤ الالالالالل لهش سالالالالالالى.. االالالالال له  الالالالاليه لهش ال الالالالالاة ل لشالالالالال لىاخصالالالالالىصل  س.الالالالاللنلهشاالالالالالىملش

 ياىهزل ل قلال له  س.لنل  سثلي لاخصله هسخلال لهش. ااةلشايش.ل ل ي  سل  

ىقضالالالالالالل  ل الالالالالالل قل" الالالالالالاسمل الالالالالال له  س.الالالالالاللنلقخالالالالالال لقيه لهش. ىهالالالالالالل لا الالالالالال  لهشىصالالالالالالىالهشالالالالالال لى  الالالالالالل له الالالالالاليل.س لياالالالالالالةل

 .الاا ةلهش. ىهل ل ىه ل هخالهشايش.ل لهىلخلي و" ش .االه  يه ل ىاله هسخلال لى ه س.ال

ىسلا الالالالال ل"ش الالالالال له الالالالالس.  ل شالالالالالا ملهأل.الالالالالملهش.س الالالالال رل.الالالالال ل االالالالالا لىهالالالالالى لق له الالالالالي ل.الالالالالل هلاياالالالالال ى  لى الالالالال ل الالالالاللالسىصالالالالالاىهل

هشالالالالال لهس الالالالالل ل ا.الالالالالللااالالالالاله مل الالالالالى له الالالالالى ل هع.الالالالالا لش الالالالالم لق.الالالالاللله هل لهالالالالال لاهالالالالالل لى  الالالالالل له الالالالاليل.خسا الالالالالةل الالالالالا لىال

   لس يابلى  ل له يامل ا  ال.الهش. ىهل لهاضل هشايش.ل ل .لل  ال.اله  زهبلهش ال اةل

ىق الالالالالال  ل الالالالالالل قلق ل".ىضالالالالالالىنله هسخلاالالالالالالل لاالالالالالالىل ضالالالالالالاةلى هاالالالالالالةلى.صالالالالالالاياةلا.الالالالالال ل .االالالالالالاله  الالالالالاليه لهش ي  الالالالالالسلهاةل

ىشالالالالالالا ل  الالالالالال لهش الالالالالالزبلهشالالالالالال ا. يه  لهش ي  الالالالالالسله لىه س الالالالالالل لهشالالالالالالى ه  لشالالالالالال ش لىه الالالالالالبلعااهالالالالالاللل .ا الالالالالاللله له س.الالالالالالال

لهسخ هللخ ىه ل ا رعا له ل ل.ثسي ة لى. ليهةلالش لملهش.لض ل   ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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 . ل  رل. لهش اليلهش  اا  له لرله الاليزهه ل. ل. لىشةله سالالىهس لملهشى ه لالش .ااة

 ثالالالالالال ل.صالالالالالال يل. الالالالالالؤىال الالالالالال لهش الالالالالالزبلهشالالالالالال ا. يه  لهش ي  الالالالالالسله  لعالالالالالال ل. لىشالالالالالالةله ساالالالالالاللاللى لشالالالالالالةلا الالالالالال ه لهشاالالالالالالىم/

 هشى ه لهش ي  سله  " لثاة"لأل  لقاهل لزعاملهش زبل.  ى لاليزهه لى.س ملا لله س ل ل

ىه االالالالالالال لى الالالالالالالل ال عالالالالالالالبمل ي االالالالالالالةلعالالالالالالال ل.صالالالالالالال يلهش. الالالالالالالؤىال ىشالالالالالالالو له ل9"االالالالالالال  لهش. لىشالالالالالالالةل لهالالالالالالال لاالالالالالالال لهش الالالالالالالابل

هشالالالالالالالي ا ل الالالالالالال لهشسصالالالالالالال ا لىهشخب الالالالالالالل لاالالالالالالالا لهشالالالالالالال ا. يه  لىه س الالالالالالالل لهشالالالالالالالى ه لهش ي  الالالالالالالسله "ل.ثالالالالالالالايهلهشالالالالالالال  له ل

س.الالالالالال لعاالالالالالاليل"ه س الالالالالالل لهشالالالالالالى ه لاالالالالالالي ضلهشالالالالالالس ملاسىي الالالالالالول الالالالالال لهش.ىضىن" ىقىضالالالالالال لهش.صالالالالالال ي له ل9"هش. لىشالالالالالالةل

س هاالالالالالال لق الالالالالال لعهلصالالالالالاليل  الالالالالاللزل)اليه الالالالالالس (لهشسالالالالالاللاالشا الالالالالالزبلهشالالالالالال ا. يه   لىس اا الالالالالالولاسه االالالالالال لهش .ااالالالالالالةلش الالالالالال لقه ثالالالالالال ل

ق.الالالالالي لىقش الالالالال لهش الالالالالاضلعااالالالالالولى الالالالال لهعسالالالالالي لا.خ  الالالالالو" ىى قلهش.صالالالالال ي ل  هالالالالالول"سالالالالالملس هاالالالالال لهش هصالالالالاليل.الالالالال ل االالالالالال

"ل.ؤ الالالالال ه  لههالالالالالول"ا االالالالال له س الالالالالل لهشالالالالالى ه " ه له ل. الالالالالؤى  لي ا الالالالالل ل الالالالال له س الالالالالل لاه الالالالال لاالالالالال  لهشالالالالالس مل .االالالالالةلىس صالالالالالاب ل

 الالالالالالهشا الالالالال لعالالالالالال لهأل.الالالالالي لىه لقاهالالالالالالل لهشالالالالالي ا لهشيه الالالالالالال الالالالالبال لشاالالالالالله لاياالالالالالال ى لهش الالالالالبمل.الالالالالالالاالالالالالليزهه "ل  الالالالالالبل

هش.صالالالالالالال ي ىا ىال.صالالالالالالال يل الالالالالالال لهش الالالالالالالزبلهشالالالالالالال ا. يه   لق ل9". الالالالالالال ى لاالالالالالالالليزهه ل لضالالالالالالالبل.الالالالالالال له س الالالالالالالل لهشالالالالالالالى ه ل

"لس االالالالالالالال لهشالالالالالالالال ه يرلىاالالالالالالالالي ضلهشا الالالالالالالالل لهىله  س.الالالالالالالاللنل.الالالالالالالالال ل سو" اثالالالالالالالالليلهشالالالالالالالال له  لاالالالالالالالال  ل"هش ل  الالالالالالالالةلهش.زعى.الالالالالالالالة

 ل1110سثالالالالالاليا لهألىالل16ا. لىشالالالالالالةله ساالالالالالاللالهش االالالالالالل  ل الالالالالال له س الالالالالالل لهشالالالالالالى ه لهش ي  الالالالالالسله  ل.الالالالالالبلاخساالالالالالالليل الالالالالال ل

عالالالالالال ل ياالالالالالالقل.الالالالالالل رل الالالالالال.اةل لساالالالالالالة ىقس ملاخساالالالالالالليلهشالالالالالال  له الالالالالالالهشالالالالالال لقش.لهاالالالالالالللش الالالالالاليضلهش الالالالالالب ل"ق يه الالالالالالل "ل هخالالالالالالال

يل الالالالالالال له س الالالالالالالل لعالالالالالالال له س الالالالالالالل لهشالالالالالالالى ه لاالالالالالالاللشى ى لىيه ل. لىشالالالالالالالةله سالشالالالالالالالو ى  لهشاالالالالالالالىملهشسالالالالالالاللش  ل ثالالالالالالال ل.صالالالالالالال 

س الالالالاليضل االالالالالل  ل خالالالالاليل شالالالالال لهشس الالالالال.ملىاالالالالالىلعضالالالالالىلهش. االالالالال لهش االالالالالل  لشا الالالالالزبل  الالالالال لهالالالالالىي لهشالالالالال  ل الالالالالل لاثالالالالال ال

االالالالالالالاليزلصالالالالالالالاليهنلهأل ه الالالالالالالالةل هخالالالالالالالالاله س الالالالالالالالل لهشالالالالالالالالى ه لل1110 الالالالالالالاللا لل.الالالالالالالال ايله الالالالالالالاللا لهش الالالالالالالالاا.لهاة ى.ه لس.الالالالالالالالىزل

االالالالالله  لهش ي  الالالالالسله ل.الالالالالال االالالالاللملال الالالالالال لشاالالالالالله لالو ل الالالالالةلاثالالالالاليا ول الالالالال ل االالالالالل رلهش الالالالالزب ل االالالالالىيلثالالالالالاخل ه الالالالال ل لش

ى عالالالالالالالب له  الالالالالالالولي ا الالالالالالالل لشا زب ىسصالالالالالالاللع لهشسالالالالالالالىسيلا الالالالالالال لق لهس .الالالالالالال ل االالالالالالالل رله س الالالالالالالل لشباالالالالالالالىيل لشاالالالالالالالله لاالالالالالالالزينل

  ل ى ل  لاا لال ا لىق ل. لىشة لش سالهألخايلالش مل  ل صا ل  يل ش  

 هشىهثه  له  ل.هي9لق.اي للخا  لق ايلاا ةلشبيالبلعايل ثا لل  لهش يه 

ه عالالالالالالبملهأل هااالالالالالالةلاسهالالالالالاللىاله هس الالالالالالل ه لىهشس االالالالالالاب لهش ال الالالالالالاةلشسا الالالالالالل للس الالالالالالس.يلى الالالالالالل الى لشالالالالالالةلا الالالالالال ه لهشاالالالالالالىم/

.الالالالالالال االالالالالالىال  الالالالالاليه لهش ثالالالالالاليا لىه الالالالالالس.يهيلسا الالالالالالل لساالالالالالال لهش  االالالالالالةلل1112هش الالالالالالزىلهأل.يا الالالالالال لعاالالالالالال لهش الالالالالاليه لعالالالالالاللمل

الشسالالالالالالل ايلعاالالالالالال لهشىضالالالالالالالهش الالالالالاللش.  لا  الالالالالالبلىصالالالالالال لصالالالالالال ا ةل"هشىهثالالالالالاله  له  الالالالالالل.هي"له .يا االالالالالالةلهشسالالالالالال لقىي  ل

هأل.يا الالالالالالال "ل الالالالالالال لهش يه  ى لشالالالالالالال لهشصالالالالالالال ا ةل الالالالالالال لس ياالالالالالالاليلس اااالالالالالالال لسي .سالالالالالالالولس االالالالالالالابلش.الالالالالالالللىصالالالالالالال سولاـالالالالالالالـ"هش ثال

سيشاالالالالالالى ل ى يلعاالالالالالال ل الالالالالاليبلهش الالالالالاليه  ل7)ا الالالالالال ه لهشاالالالالالالىم( ل  ل"هشى االالالالالالل لهش.س الالالالالال رلىهشسالالالالالال لهه  الالالالالال ل.الالالالالالللا الالالالالالليبل

هشالالالالالال لا  الالالالالالبلهخالالالالالاليلل511ىس الالالالالالاا لاهالالالالالالزىحلهياالالالالالالال.باالالالالالالا لىهصالالالالالال لهش.ااالالالالالالى لعيه الالالالالال لى. سالالالالالالال.الالالالالالللازاالالالالالال لعالالالالالال ل

عاالالالالالال لخ الالالالالاليلا الالالالالال  لهش الالالالالاللشم" لههس الالالالالال لا الالالالالالللهش. الالالالالالل لاـالالالالالالـل"خاالالالالالالقله صالالالالالالل ال ل.ي الالالالالالزل ه الالالالالالا لا الالالالالال  ل"هش ضالالالالالالل ل

هخ الالالالالليله اي" ىهضالالالالالل  له ل"هشى االالالالالل لهش.س الالالالال رلى الالالالال ل الالالالالااالس  االالالالال ل. الالالالالسه الشاالالالالال الب ل الالالالال ل ثالالالالالليرلهشالالالالال له الالالالاللمل

صالالالالال همل  الالالالالا  لههس الالالالال لا الالالالالللهش. الالالالالل لاخاالالالالالقل"ه االالالالاليلاا الالالالالةل لضالالالالالهةلىهلثالالالالاليرلشبياالالالالاللبل الالالالال لهش الالالالاللشم" ل.ااهالالالالالةلق ل

االالالالالل لهش.س الالالالال رله .يا االالالالالةل الالالالالل  لش  الالالالالىيل هعالالالالال  لهشسه الالالالالاملهوياالالالالاللا ل"ساالالالالال لهشاا الالالالالةلهشسالالالالال لخا الالالالال لعاالالالالال لاالالالالال لهشى 

هأل االالالالالاليل.هالالالالالال لعصالالالالالاليلهشااث اة" ىىصالالالالالال  لهشصالالالالالال ا ة لهشسصالالالالالالي ل له .يا االالالالالالةلى.الالالالالاللل الالالالالالل  لهشاالالالالالالول هخالالالالالالالهش الالالالالاليه ل

ىس الالالالالالاا لاالالالالالالول الالالالالال لهش.ه  الالالالالالةلاله الالالالالاللل" يا.الالالالالالةلا الالالالالالقلهش الالالالالالي لهشاثالالالالالالي " ل.س الالالالالالل اةل" االالالالالال لا. الالالالالال لشاالالالالالال ا. يه ال ل

ل ا.اا لى.خسص لهش ال ةلهشخلي اةله لايس اىهل. الا  لهش يه م" هشااايهشاةلهش. ل رل. ل االه  ل
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ل. لي رلهشخباللىه س  ه لهش ال ه   لهش يه لا لصيل" هع "

سؤثالالالالاليلع.ااالالالالالةل" ي الالالالالل لهش الالالالالق"لهشسالالالالال له الالالالال س للا الالالالال ه لضالالالالال لسه الالالالالامل هعالالالالال لهوياالالالالاللا  لل الالالالال ل لهاالالالالالىزلعيااالالالالالة/

هىعاالالالالالةل الالالالال ل يا الالالالالللضالالالالال لهشسه الالالالالاملل يالااالالالالالل لااالالالالاله مل ال االالالالالل لاالالالالالليزه  لعالالالالال لس الالالالالىيه ل11ىق الالالالال ي لعالالالالال ل. سالالالالالال

لهش  لا   لشا.ا.ةلثسل لخبال لهش.ا  يرل  لع رل.   

.الالالالالالال لسه الالالالالالالامل" هعالالالالالالال "ل الالالالالالال لل11 ل. سالالالالالالالال  الالالالالالاللزل. ل  الالالالالالالةلهوياالالالالالالاللبلقعاالالالالالالال لعاالالالالالالال هشىالبلهش الالالالالالاللع   لي الالالالالالالا 

 . ل  ةلهألهالي ل. لااه مل.للا . ل  ل" هع "لاـ"ىهش لهش اى ة"لهش. عىلايزه ل  ا لعا  

قضالالالالالالل ل الالالالالال ل.الالالالالالؤس.يلصالالالالالال    لهأل الالالالالال لقهالالالالالالول"ا الالالالالال ليصالالالالالال لهش. اى.الالالالالالل لهش. س صالالالالالالاةل.الالالالالال ل االالالالالالالهش.خالالالالالاللايه لسالالالالالالمل

 الالالالالالالا لشا .ااالالالالالالالةلهشسالالالالالالال لس.الالالالالالال لعاالالالالالالال ل.الالالالالالالي اسا  لهألىشالالالالالالال ل هالالالالالالالزهال الالالالالالالى ل الالالالالالال ل.ه  الالالالالالالةل يااالالالالالالالةل.الالالالالالال لى الالالالالالالى لهشسخ

 هويالااا  لىهألخيالس ي لهش   ل لاث ال ي " 

هش. االالالالالالالالهش ال الالالالالالال لهش يه الالالالالالال  لال الالالالالالالا لعزاالالالالالالالز لاس الالالالالالال  لش.ى الالالالالالالال" الالالالالالال ل لهاالالالالالالالىزلعيااالالالالالالالة"لع.الالالالالالالللىيه له الالالالالالاللحل

 هش .اال لهش يه اةلض ل هع ل  لهأل لااالهألخاير9

هوا الالالالالاللا ل الالالالالال لهش ب الالالالالالل لاالالالالالالا لهش  ى.الالالالالالةلهش يه االالالالالالةلىهو هيرلهأل.اي االالالالالالةلثالالالالالال ال ه  الالالالالالللشا الالالالالالىه لهش يه االالالالالالةلهشس الالالالالالىيل•ل

   له س.يهيل. لياةلهويالب 

هشيعلاالالالالالالالالةلهأل.اي االالالالالالالالةلق  لقاضالالالالالالالالللشس الالالالالالالالليبل االالالالالالالال لىس لا.الالالالالالالالل لاالالالالالالالالا لهش الالالالالالالالىه لهش يه االالالالالالالالةلى الالالالالالالالىه لهشااثالالالالالالالال.ي ةل•ل

( لخلصالالالالالالةل الالالالالال ل.ىضالالالالالالىنلهش .ااالالالالالالل ل)هشخلصالالالالالالةلاالالالالالال  اامل ي  الالالالالالسل ل  لهش  الالالالالالملهشالالالالالال هس ل الالالالالال لثالالالالالال.لالثالالالالالالي لهش الالالالالاليه 

 هش.ثسي ةلىسال الهش. اى.ل له  سخالياة 

 هاس ل ل  لزل. ل  ةلهويالبلا الهخسصلصلسولع لهش.هل  ل لهش ال اة •ل

 عالالالالالالملهش .ااالالالالالالل لهش  الالالالالال ياةلا  الالالالالالل ل الالالالالالى  ل الالالالالالىه ل.الالالالالال لهش الالالالالالىه لهش ىاالالالالالالةلهش يه االالالالالالةلقىل.الالالالالال لهشالالالالالال عملهش. الالالالالالس.يل•ل

 . ل ىه ل"هشس لش لهش ىش لش. ل  ةل هع " 

ال الالالالالالالس.يهيلهشس الالالالالالاللى لهأل.هالالالالالالال لىه  الالالالالالالسخالي لىهش  الالالالالالال ي لاالالالالالالالا لهش الالالالالالالىه لهش يه االالالالالالالةلىهشس الالالالالالاللش لهشالالالالالالال ىش  لاالالالالالالالسمل•ل

 هخساليلىضيبلهألا ه لهش.ؤ يرلهشس لس.هالهشسه امل. لش.ا.ةلثسل لخبال  

خالالالالالالبالهش.الالالالالالؤس.يلهشصالالالالالال   لهأل الالالالالال  لقىي لهش ياالالالالالالقلقىالي الالالالالال ل الالالالالالا لهشالالالالالال هى لهل الالالالالالبلي الالالالالالا ل االالالالالالل رلهش .ااالالالالالالل ل

سالالالالالالاله ملس الالالالالالاللى لهش الالالالالالالىه لهأل.هاالالالالالالالةل.الالالالالالالالهشس الالالالالالاللش لهشالالالالالالال ىش  لق ل. .الالالالالالالالعهلصالالالالالالاليلهشسه الالالالالالالامل للهش.ثالالالالالالالسي ة لهشسالالالالالالال 

 . لسا ل  ل ب ل ش لقياال. ل  ل  ل411 ش لل311اس لىزل

 قضل لهش. ؤىالق ل"هشسه امل   لهش  يرلعا ل  بلعهلصيل  ا ر" *

 

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2+%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8&contentId=1604627
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ل

ل  ل ياب   لهعس لالسل يلشا.ىه لهش.خ يرلا .ااةلق.هاة

قعاهالالالالال ل االالالالالل رلثالالالالالي ةل الالالالالياب  له  هالالالالالا  لعالالالالال لهعس الالالالاللالسالالالالالل يلشا.الالالالالىه لهش.خالالالالال يرلا .ااالالالالالةلق.هاالالالالالةللهش الالالالالى.ياةلهاالالالالالىز/

   ل. ل  ةل ياب  

ى لشالالالالال لهشثالالالالالي ةل الالالالال لااالالالالالل  ل هالالالالالول"  الالالالالبلسى ا الالالالالل لىزاالالالالاليلهش هخااالالالالالةلعاالالالالال لهأل.االالالالاليلهشثالالالالال.ي لى ثالالالالاليه ل.الثالالالالاليل

ى.سلا الالالالالةل ل الالالالال ل.الالالالال ل االالالالالال.الالالالال ايلعالالالالاللملثالالالالالؤى لهش.خالالالالال يه لىهش.الالالالالؤ يه لهش  ااالالالالالةلهشاالالالالالىه لهش  الالالالالى  لق .الالالالال لهشزي الالالالالله ل

ه الالالالال  ل الالالالالىرل.الالالالال ل. اياالالالالالةلثالالالالالؤى لهش.خالالالالال يه لىهش.الالالالالؤ يه للثالالالالالي ةل. ل  الالالالالةل الالالالالياب لهشاالالالالالىه لق .الالالالال لعاالالالالال لزىاهالالالالال 

هش  ااالالالالالالةلالشس الالالالالاللى ل.الالالالالالالخااالالالالالالةلهشصالالالالالال ىيلهو الالالالالالسخالياةلع.ااالالالالالالةلهىعاالالالالالالةل الالالالالال ل الالالالالالياب لا الالالالالال لسثالالالالالال اال ياالالالالالالقلع.الالالالالالال

 اي ل ةل. ايلثؤى لهش.خ يه ل  لهش. ل  ةلى اةل. لهشضال لىهش.هس اا لهشث  ل " 

الالالالالالا لا ىزسالالالالالالول) (ل الالالالالاليهمل441ىقضالالالالالالل  لق ل"هش .ااالالالالالالةله الالالالالال ي لعالالالالالال لهعس الالالالالاللالسالالالالالالل يلشا.الالالالالالىه لهش.خالالالالالال ير ل االالالالالال لض 

(ل االالالالالالالةل.الالالالالالال لهش.الالالالالالالؤ يه لهش  ااالالالالالالالة ل .الالالالالالالللسالالالالالالالملضالالالالالالالا لق ىه لس الالالالالالالل  ل446.الالالالالالال ل.الالالالالالالل رلهش يا الالالالالالالسلالهش.خالالالالالالال يرلى)

ل.خسا ةلهألهىهن لالوضل ةلهش لضا ل .اةل اايرل. لهأل ا ةلىهألعس رلهش.سهىعة" 

ل

  لس لصاالع.اال لهيال ل الش لهش   ياةا  ل  ل22.ب  ةل

.صالالالالال يل. االالالالالالا له  هالالالالالالا  لهه الالالالالالب ل.الالالالال ها.ل لىه الالالالالال ةل الالالالالال ل.هالالالالالالل قله ياالالالالالالل له الالالالالال للى لشالالالالالةلهش. اى.الالالالالالةلهوخالياالالالالالالة/

   لث.لالىثي لى هىبل الش  

هايزاالالالالالاللللى الالالالالاللالهش.صالالالالالال يل الالالالالال ل الالالالالال ا لشالالالالالالـ/لهش. اى.الالالالالالة/ ه "لسثالالالالالال اب ل.الالالالالال ل الالالالالالىه لهشهخاالالالالالالةلهش ل .الالالالالالةل.الالالالالال لا الالالالالال ه ل

ع.ااالالالالالالالةل االالالالالالالملىس سالالالالالالالا لىه الالالالالالال ةل الالالالالالال لهياالالالالالالالل ل االالالالالالاللش لخلصالالالالالالالةلهش الالالالالالالز لهشثالالالالالالال.لش لهش الالالالالالالىه لهشخلصالالالالالالالةلاالالالالالالال ق ل

 ىهش هىا لىهشثي  ل  له لىه  " ل

. الالالالال  رلهعالالالالال  ل. الالالالالا لل.الالالالال للاالالالالال  ل. الالالالالملى الالالالالقل الالالالالىه ملل21ىهضالالالالالل  ه "لهش.الالالالال ها.ل لسالالالالاللس لشس  الالالالالبله  الالالالاليل.الالالالال ل

 ل االالالالالالالهش. الالالالالالليزله  الالالالالالسخالياةل  سالالالالالالللهشالالالالالال له لع.ااالالالالالالل لهشس.ثالالالالالالا لىهشالالالالالال املس الالالالالالي لالشسه الالالالالالاقل.الالالالالالالع.ااالالالالالالل ل االالالالالاللش

 اث ال.الثي" 

ىهثالالالالالليلهشالالالالال له "لخ الالالالالةل الالالالاليضلهش الالالالاللهى لس. الالالالالالي الالالالالل ال . هالالالالالةلشباالالالالاللش ل الالالالال ل عالالالالالملهش  ى.الالالالالةلشا.ثالالالالال  له .هالالالالال ل

ل  ل الش لى يضلاااةلهش ىشةلا  ل سيرلعصااةل.ي لا ل" 

ل
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 هشخلصةلاسى اال.هل  ل ا هنلهش اهليهشيه  ا لاه  لهش.ي اةلهش لهاةل. ل ز.ةلهو يه ه ل

قعاالالالالال ل.صالالالالالي لهشيه الالالالال ا  لهشاالالالالالىمله  هالالالالالا  لعالالالالال لسه االالالالال لهش.ي االالالالالةلهش لهاالالالالالةل.الالالالال ل ز.الالالالالةلى لشالالالالالةله هاالالالالالل لهش يه االالالالالة/ل

هو الالالالالاليه ه لهشخلصالالالالالالةلاسى الالالالالالاال.هل الالالالالال ل االالالالالال هنلهشالالالالالال اهليلهش يه الالالالالال ل الالالالالال ل يىعالالالالالالولىااالالالالالالالهشالالالالالال ى يلعاالالالالالاليلهش.هصالالالالالالةل

 لهوش سيىهاةلهشخلصةلالشاه لهش.ي ز لهش يه   

ى الالالالاللالهش. سالالالالالبلهوعب.الالالالال لشا.صالالالالالي ل الالالالال لااالالالالالل لسا سالالالالالولى لشالالالالالةلهألهاالالالالالل لهش يه االالالالالةل)ىهن(9ل هالالالالالو"لسالالالالالمله سسالالالالاللحل الالالالاليىنل

هأل.لهالالالالالةلل- الالالالال لهش ل.الالالالالال-هشخضالالالالاليه ل-هشاالالالالاللبلهشثالالالالالي  ل-هش الالالالال  ل-  االالالالال رل الالالالال لا الالالالال ه لىاالالالالال ل الالالالاليىنل)هشاالالالالاللبلهش.  الالالالالم

هليلهش يه الالالالالال لهش ل.الالالالالالةلش. االالالالالال لهشالالالالالالىزيه (لىه الالالالالالس .ا ل ل الالالالالالةلهشسيسااالالالالالالل لىسالالالالالالملثالالالالالال.ىش للاالالالالالال  يه ه ل االالالالالال هنلهشالالالالالال ا

 شا. الالالالالالالالالالالالالالالالل يا لىه الالالالالالالالالالالالالالالالسبملهشالالالالالالالالالالالالالالالال ى يل.الالالالالالالالالالالالالالالال ل.ه الالالالالالالالالالالالالالالال ل. الالالالالالالالالالالالالالالالليلا الالالالالالالالالالالالالالالال ه لهشالالالالالالالالالالالالالالالال ىش ل صالالالالالالالالالالالالالالالاليه" 

 ىقثالالالالالالالالالالالالالالالالليل شالالالالالالالالالالالالالالالال "لهش.الثالالالالالالالالالالالالالالالاليرلال الالالالالالالالالالالالالالالالس الال ااالالالالالالالالالالالالالالالالل لهش. الالالالالالالالالالالالالالالالل يا ل الالالالالالالالالالالالالالالال لساالالالالالالالالالالالالالالالال لهش الالالالالالالالالالالالالالالاليىن" 

ىقضالالالالالالل لهشااالالالالالالل  لق "ل  .الالالالالاللش لعالالالالالال  لهش الالالالالاليىنل الالالالالال لا الالالالالال ه لهشسالالالالالال ل خاالالالالالال لهشخ .الالالالالالةل ا.الالالالالالللاس االالالالالالقلا االالالالالال هنلهشالالالالالال اهليل

ل-هش. الالالالالالالالا ل- ىيلهشضالالالالالالالالال ل-هش.ثالالالالالالالالسال-ل ةلهش الالالالالالالالي ى  الالالالالالالالل-هش يه الالالالالالالال ل ا الالالالالالالالللاالالالالالالالال ل الالالالالالالاليىنل)ثالالالالالالالاللينل ا الالالالالالالال ا 

ل- الالالالالال لهش ل.الالالالالالال-هشخضالالالالالاليه ل-هشاالالالالالاللبلهشثالالالالالالي  ل-هش الالالالالال  ل-هشاالالالالالاللبلهش.  الالالالالالمل-هش الالالالالال لهش ياالالالالالال ل-هش. ي الالالالالالةل-هشيه  الالالالالال 

لهأل.لهةلهش ل.ةلش. ا لهشىزيه (" 

 هش.ي ز لهش يه  لاي الق  ليلهش.  ى ل لهش اااةلىاخ ضلهش ال  لش  اىنلهش لش 

ي الالالالالالالهشاهالالالالالال لهش.ي الالالالالالز لهش يه الالالالالال  له الالالالالال ليلهش. الالالالالال ى ل لهش اااالالالالالالة ل ا.الالالالالالللخ الالالالالالضلق الالالالالال ليلهش الالالالالالال  للثالالالالالال قلهاالالالالالالىز/

لهأل اىنلهش لي لشايه اا لالشثيه ل. لهش.ىه ها  

 الالالالالالملي الالالالالالالل11ىاالالالالالالا ل الالالالالال ىالصالالالالالال يلعالالالالالال لهشاهالالالالالال لىه ا الالالالالال لعااالالالالالالولى لشالالالالالالةلثالالالالالال قلهاالالالالالالىز له ل. الالالالالال ى ةلهشالالالالالال ابل

.ااالالالالالالى ل اهالالالالالاللي لل782 0صالالالالالالال شالالالالالال لهشالالالالالال ل اهالالالالالالليلعيه الالالالالال ل. ليهالالالالالالةلالأل الالالالالالاىنلهش.لضالالالالالال لشسل20 الالالالالال ياللا. الالالالالال هيل

ه  ل اهالالالالالالاللي لىخ الالالالالالالضلل314   ل اهالالالالالالالليلشسصالالالالالالالا لل6. الالالالالالال هيللل يه.الالالالالالالل ل4 الالالالالالال ل الالالالالالالا لخ الالالالالالالضل الالالالالالال يل الالالالالالالاا ةل

قشالالالالالال ل اهالالالالالاللي ل ا.الالالالالالللخ ضالالالالالال لل141 675هشالالالالالال ل اهالالالالالالليلشسصالالالالالالا ل شالالالالالال لل03 يه.الالالالالالل لا. الالالالالال هيلل01 الالالالالال يل الالالالالالاا ةل

 .ااى ل اهلي ل071 0هش ل اهليلشسصا لل10 ملا.  هيلل04  يلهش اا ةل

ل411 474 0هشالالالالالالال ل اهالالالالالالالليلشسصالالالالالالالا لل411 16ههخ ضالالالالالالال لا. الالالالالالال هيلل11 الالالالالالالل ل الالالالالالال يل الالالالالالالاا ةللى  الالالالالالالبلهش الالالالالالال ىا

ل.ااى ل اهلي

ل

ل

https://www.ina.iq/180466--.html
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 قىالس ااقل. لاى يالشةلا  لههسخلاولي ا للشاايش.ل لهشسىه  

هشايش.الالالالالالل لهشسىه الالالالالال لهش  االالالالالال  ل الالالالالال ل ا الالالالالالسولهألىشالالالالالال لهشاالالالالالالىملهو هالالالالالالا  ل االالالالالاليهااملههسخالالالالالالبلل الالالالالال ل لهاالالالالالالىزلعيااالالالالالالة/

هشالالالالالالي ا ل الالالالالالا ل الالالالالال ا لهشايش.الالالالالالل لهش الالالالالاللاقلهش الالالالالاللملهش.لضالالالالالال  لاهالالالالالالل لعاالالالالالال لاى يالشالالالالالالةلي ا الالالالالالللشالالالالالالو لا الالالالالال لق ل الالالالالالال

 هش صالهش له لىهش ا ا ل. لهش  سىي 

ىهشايش.الالالالالالالالل لهش  االالالالالالالال  لهشالالالالالالالال  لسثالالالالالالالال الع الالالالالالالالبلههسخلاالالالالالالالالل لق ياالالالالالالالال ل الالالالالالالال ل ا الالالالالالالال.ايلىاهالالالالالالالاللايلهش.لضالالالالالالالالاا  لا .الالالالالالالالال

   ا ل يالهشسصىا لعااولهش لملهش.لض     سىيلا.ى ب

خالالالالالبالزاالالالالالليرلشااالالالالال رل الالالالالليلهشالالالالال .ل ل  لعاالالالالال لهشهالالالالالىهبلق لاهسا الالالالالىهل شالالالالال لقهالالالالالولا. الالالالال لشاثالالالالال بل  الالالالال ا لى الالالالاللالهشالالالالالي ا 

   بلهش  ةل.ه مل  هلشملا ى.ىهلا ىيام 

س الالالالالالالعاالالالالالال ل هشايش.الالالالالالل ل.الالالالالال ل  سالالالالالالو ل  الالالالالاليلصالالالالالاللش لهش.االالالالالاللي   لهشالالالالالال  لسالالالالالاليق لهش ا الالالالالالةله  سسل االالالالالالةل الالالالالال ل ا.الالالالالالة لق 

 علس ول. ؤىشاةلسلياخاةل  ا.ة 

ى.ضالالالالال لا الالالالالىا9ل".الالالالال لىه السهالالالالاللل هالالالالالىهبلثالالالالال بلق له .الالالالالال الالالالال لسثالالالالاللي اةل.الالالالالال. ىهالالالالالل لهش الالالالالا ةلهشسه ا االالالالالةلشى الالالالال رل

 هش ىشة" 

 ل الالالالالاللال االالالالالاليهااملاى يالشالالالالالالةلشالالالالالالـ"هش ا لهوخالياالالالالالالة" ل  لهش. الالالالالالليلهش ال الالالالالال لى الالالالالال لقىالسصالالالالالاليا ل لع الالالالالالبلههسخلاالالالالالالو

 ا قلاسض لاسىه لىى  رلهشايش.ل لس. لا بم 

ىق الالالالالال لقهالالالالالالو9ل"ى الالالالالال ل. الالالالالالله رل.الالالالالال لهشهالالالالالالىهبلشاسيثالالالالالال لشي ل الالالالالالةلهشايش.الالالالالالل " ل الالالالالالل ب9ل"لس الالالالالال   ل.الالالالالالال الالالالالالالهشهالالالالالالىهبل

 هش   لىى   ل. له رلشسيث  لشي ل ةلهشايش.ل لىقث ياملعا ل  س م" 

ىق لاهس الالالالالالال لهش  ى.الالالالالالالةل هشثالالالالالالال بلهشسىه الالالالالالال لعاالالالالالالال لضالالالالالالاليىيرلق لاالالالالالالال ه الهشايش.الالالالالالالل لهش  االالالالالالال لعالالالالالالال ل.صالالالالالالاللش لىثالالالالالالال   

 شسه االالخساليهس ل ا يا ةلاهل رل ى له

ىق الالالالال لقهالالالالالو9ل"هخسالالالالالليلق لا الالالالالى لعاالالالالال لهش. الالالالالل ةل هس الالالالاللل.الالالالال ل .االالالالالالهش سالالالالالالهشايش.لهاالالالالالة" ل.ثالالالالال  هلعاالالالالال ل"ضالالالالاليىيرل

 هش .العا لاهل لسىه ل  ا رلا ا هلع لهش.لض " 

ل

ل

ل

ل

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1&contentId=1604885
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF&contentId=1604885
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86&contentId=1604885
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A&contentId=1604885
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 0022ث ي لاااللاا ي  ل يصل.صيلعا ل ال ال  ل  ل ىياللى  للشا يهيل

هش.صالالالالالالي  ل الالالالالالل. لثالالالالالال ي  لاالالالالالالىمله  هالالالالالالا لهش.ا الالالالالالى لهأل..الالالالالال ل شالالالالالال له الالالالالالس االىزاالالالالالاليلهشخلي االالالالالالةلليى الالالالالالاللهشاالالالالالالىم/

 الالالالالالىيالل االالالالالاليلاا ي الالالالالال  ل الالالالالال ل  الالالالالالليلهشسه الالالالالالاقلهش. الالالالالالس.يل.الالالالالالالهشا  الالالالالالةلهأل..االالالالالالةلشاالالالالالال  الالش الالالالالالالهش ال الالالالالال ل الالالالالال ل

ل ىيال 

 الالالالالالالل. لثالالالالالالال ي لق الالالالالالل لهش.ا الالالالالالالى لهأل..الالالالالالال للق لىقىضالالالالالال لهش.س الالالالالالال  لال الالالالالالالملىزهيرلهشخلي االالالالالالةلق .الالالالالالال لقاالالالالالالالىلزاالالالالالال  

ه  الالالالالةلسا الالالالالل لهشزشالالالالالزهالهش.الالالالال .يل الالالالال ل ايهاالالالالاليلهش.لضالالالالال  لىهشزاالالالالالليرلالشالالالالال عملهشالالالالال  ل  .سالالالالالول.صالالالالاليل شالالالالال ل الالالالالىياللش.ى

لهشس ل لملا لل ش ل .ثقلشاى ى ل ش ل لهبل ىيالل  لسا لهألز.ة 

عاالالالالال لضالالالالاليىيرله الالالالالس.يهيلس الالالالال املهشالالالالال عمل.الالالالال ل لهالالالالالبل .االالالالالالهأل الالالالاليه لش. الالالالاللع رللىثالالالالال  لهش ااى.ل الالالالال لهش.صالالالالالي 

  ىياللعا لهشص.ى لق.لملسا لهشسا ل  

ه الالالالالس.ال شالالالالال ليؤاالالالالالالةلهش.ا الالالالالى لهأل..الالالالال ل الالالالالىالس الالالالالىيه ل. الالالالاللع لهشالالالالالال  الىقضالالالالالل لهش.س الالالالال  لق ل الالالالالل. لثالالالالال ي ل

الش الالالالالالهش ال الالالالال ل الالالالال ل الالالالالىيال ل االالالالال لق الالالالال لهشالالالالالىزايلهش.صالالالالالي لعاالالالالال لقا.االالالالالةل  االالالالالل لهش .ااالالالالالةلهش ال الالالالالاةل الالالالال ل  الالالالالليل

 الالالالاليصل.صالالالالاليلعاالالالالال لس الالالالالىاةلهألز.الالالالالةلهش الالالالالىياةل الالالالال لق الالالالالينلى الالالالال  لىا.الالالالالللاسىه الالالالالقل.الالالالالالهش الالالالاليهيه لهش ىشاالالالالالةل ه ل

 لى شالالالالالال ل.الالالالالال لق الالالالالالالهش  الالالالالالل لعاالالالالالال ل الالالالالالب.ةلىى الالالالالال رل1143 الالالالالالملهشصالالالالالالاةلىعاالالالالالال ليق الالالالالال لل الالالالالاليهيل. االالالالالال لهأل.الالالالالال لي

هش ىشالالالالالالةلهش الالالالالالىياة لى ه الالالالالالل ل ل الالالالالالةلصالالالالالالىيلهوياالالالالالاللبلىهشسالالالالالال خالهأل هاالالالالالال لا الالالالالالل لىىضالالالالالالال الالالالالال لش. لهالالالالالاللرلشاثالالالالالال بل

 هش ىي  

قاالالالالالىلزاالالالالال لاالالالالال  لىزاالالالالاليلهشخلي االالالالالةلهش.صالالالالالي لق الالالالال لشاا ي الالالالال له الالالالالس.يهيل عالالالالالمل.صالالالالاليلهش ل.الالالالالالش  الالالالالى   لىاالالالالالىللىق الالالالالل 

هأل..الالالالال لهشالالالالال  لقعالالالالاليبلعالالالالال لس الالالالال اي لش  الالالالالى ل.صالالالالاليلعاالالالالال لصالالالالال ا ل.الالالالاللل الالالالالل ل. الالالالالالس الالالالال ايل.الالالالال ل لهالالالالالبلهش.ا الالالالالى ل

هشالالالالالال  الا ا االالالالالالةلهألز.الالالالالالةلىس الالالالالال املهشالالالالالال عملهوه الالالالالالله  لىاالالالالالالىل.الالالالالالللاالالالالالال س ل الالالالالال ل  الالالالالالليلهشالالالالالال ىيلهش. الالالالالالىي لش.صالالالالالاليل

 الش.ه  ة 

 ى  لهس قلهش لهال لعا له س.يهيلهشسثلىيلىهشسه اقلخبالهش سيرلهش ل .ة 
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لهشس   ةلىهشس ىاةلهش ال اةل  لهشا. عا لهشا ال لشا.ا ى لهأل.. 9ل ايه لس عمل

ىزايلهشخلي االالالالالةلهوايههالالالالال ل  الالالالالا لق.االالالالاليلعاالالالالال لهشا االالالالالل  ل عالالالالالمل  الالالالاليه ل  الالالالالس.يهيلى الالالالال له الالالالال ل.الالالالالليى الالالالالاللهشاالالالالالىم/

ل  ب لهشهليل  لهشا.  لىي الهش صليلىس ىاةلهألز.ةل ال ال 

يغ لعاالالالالالال لهشا االالالالالالل  لخالالالالالالبالش ل الالالالالالول.الالالالالالالهش.ا الالالالالالى لهأل..الالالالالال ل شالالالالالال لهشالالالالالالا. لاالالالالالالله ل يىهالالالالالال الىثالالالالالاليحل  الالالالالالا لق.االالالالالالي

ى  الالالالالالالالةله الالالالالالالاليلهش . ىياالالالالالالالالةلهو الالالالالالالالب.اةلهوايههاالالالالالالالالةلاثالالالالالالالال  لهش الالالالالالالالالهش ال الالالالالالالال لش ز.الالالالالالالالةلهشا.هاالالالالالالالالة ىقعا لىزاالالالالالالالاليل

هشخلي االالالالالالالةل ع.الالالالالالالول  الالالالالالالس.يهيلى الالالالالالال ل  الالالالالالالب لهشهالالالالالالالليلىي الالالالالالالالهش صالالالالالالالليلىهشس الالالالالالالىاةلهش ال الالالالالالالاةلش ز.الالالالالالالةلهشا.هاالالالالالالالةل

االالالالالب  ل"أل ل.الالالالال له اس.الالالالاللملالش ضالالالالاللاللهوه الالالالاللهاةلى الالالالال ل  الالالالالليلهش الالالالالىهيه لهشا.هاالالالالالةلهشا.هاالالالالالة  .للق الالالالال ل عالالالالالمللهه ب الالالالالل

 الالالالالىهيل.الالالالال لثالالالالال هولاضالالالالال. لهش الالالالالبملىه  الالالالالس يهيل الالالالال لهشالالالالالا.  ل.ثالالالالالا هلا  الالالالالى لهأل.الالالالالا لهش الالالالاللملش .الالالالالملهش.س الالالالال رل الالالالال ل

 الالالالالاال الالالالالالهألز.الالالالالة . ل  سالالالالالو ل عالالالالاللل يىهالالالالال ايغل االالالالاليه ل شالالالالال له الالالالالس.يهيل عالالالالالمل  الالالالالى لهأل.الالالالالملهش.س الالالالال رل.الالالالال لق الالالالالال

ىقعاه لالهألز.الالالالالة هش الالالالالبمل الالالالال لهشالالالالالا.  ل.ؤ الالالالال هلق لسي االالالالالزلهأل.الالالالالملهش.س الالالالال رل الالالالالل لعاالالالالال لهشسىصالالالالالالش الالالالالال ال الالالالال لش الالالالال

هشخلي االالالالالالالةلهوايههاالالالالالالالةل الالالالالالال لى الالالالالالال ل الالالالالالاللاق لق له س الالالالالالالل لهش  االالالالالالال لاالالالالالالالا ل االالالالالالاليه لىهش الالالالالالال ى اةلهشالالالالالالال  لقعاالالالالالالال لعهالالالالالالالول

 الالالالالال لا الالالالالالى ل الالالالالالاالل الالالالالال ل الالالالالالالهألز.الالالالالالةلهشا.اهة ىصالالالالالاليحلهش.س الالالالالال  لال الالالالالالمللهأل الالالالالالاىنلهش.لضالالالالالال لايعلاالالالالالالةلصالالالالالالاهاة 

.الالالالال لهألىشىاالالالالالل للاالالالالال  ل.االالالالال لهشالالالالالا. لهشخلي االالالالالةلهوايههاالالالالالةلهلصالالالالاليل ه الالالالالله  لخالالالالالبالهش.الالالالالؤس.يلهشصالالالالال   لهأل الالالالالاىع  

 هش  اةلالشه اةلش  يه لىهش ىلهوا لا لهش  ا لاا ل ايه لىهش  ى اةل  لا ى ل االلش الهألز.ة 

   ب لاه ل ااا ى ل لش 9لالا  لا .  لهأل.يا اا لىاؤ  ل.سلهةلهشه لملهش.صي  ل  لاب  

االالالالالالب  ل.الالالالالال لق الالالالالالالقش الالالالالال لهشالالالالالالي ا لهأل.يا الالالالالال ل الالالالالالىلالاالالالالالال  لخ لاالالالالالاللل. الالالالالالىي لهشه الالالالالاللملهش.صالالالالالالي  ل الالالالالال لل/٤٢ الالالالالاليهه ل

 . هالالالالالالةلهش. الالالالالالس .يا لىهش.الالالالالالىه ها لعاالالالالالال لى ه   الالالالالالملا الالالالالال لهو الالالالالالب لهش.الالالالالال ى لشاه الالالالالال ل الالالالالالااا ى ل الالالالالاللش لى ا هسثالالالالالالي ل

ىق الالالالالالالالال لالاالالالالالالالالال  ل.سلهالالالالالالالالالةلهشه الالالالالالالالاللملهش.صالالالالالالالالالي  ل.ثالالالالالالالالالايهل شالالالالالالالالال لق ل"هش  ى.الالالالالالالالالةلسضالالالالالالالالال. له الالالالالالالالالس ل رلهش.الالالالالالالالالى عا ل

اسى االالالالالال ل الالالالالالياهاس  ل الالالالالاللال الالالالالالىل13,00لهو هالالالالالالا لعهالالالالالال لهش الالالالالاللعة الررررررألمري ا  ألر رررررر    ل ا.الالالالالالةلقش لاالالالالالاللأل.الالالالالالىهش م" 

الاالالالالالال  ل  لهأل.الالالالالاليا اا لا. الالالالالاله ملق ل"اضالالالالالال ىهل  الالالالالالس م"ل الالالالالال ل الالالالالالب.ةلهشه الالالالالاللملهش.صالالالالالالي   لى شالالالالالال لع الالالالالالبله ه االالالالالالليل

ىقضالالالالالالالالل 9ل" ه  الالالالالالالالىلهش. الالالالالالالالل  لشاهالالالالالالالال ل الالالالالالالالااا ى ل الالالالالالالاللش لىىضالالالالالالالالالاهالالالالالالالال ل خالالالالالالالاليلس الالالالالالالال لهو هيرلهش ل.الالالالالالالالةلهش  يهشاة 

هشضالالالالالاليه بلشالالالالالال لاس .االالالالالالىهلهشخ الالالالالالل يلهشهل .الالالالالالةلعالالالالالال ل ثالالالالالالالاهالالالالالال " ل.ؤ الالالالالال هلق لهألز.الالالالالالةلس الالالالالال لهش الالالالالالا ير لىقثالالالالالالليل

الاالالالالالال  ل شالالالالالال لق لهش  ى.الالالالالالةلسضالالالالالال. له الالالالالالس ل رلهش.الالالالالالى عا لأل.الالالالالالىهش م ل.ىضالالالالالال لل" الالالالالالس س لهأل.الالالالالالىهال.الالالالالال لهشي الالالالالالىمل

هشسالالالالالال لسالالالالالال    للهشاهالالالالالالى لشسالالالالالال .ا لهشى ه ا"  .الالالالالالللقعاالالالالالال لهشالالالالالالي ا لهأل.يا الالالالالال لقاضالالالالالالللقهالالالالالالول الالالالالالا ابل.الالالالالال لهش الالالالالالىه ي ل

 الالالالالاقلىق لعي الالالالال لسالالالالال عا.للا الالالالال ل لي الالالالالةلهه االالالالالليل.صالالالالالي لشا.الالالالالالل لل زاالالالالالز"لهش الالالالالىهها لهشهل .الالالالالةلشااهالالالالالى  لىهشسالالالالال "س

 االالالالالالالالالالالالق لاخ   الالالالالالالالالالالللهشالالالالالالالالالالالي ا لهش الالالالالالالالالالاللاقل ىهلشالالالالالالالالالالال لسيه.الالالالالالالالالالالب ىقعا لهشالالالالالالالالالالال ا. يه  ل2008لاالالالالالالالالالالاليه يزلهش الالالالالالالالالالاللم

عل.الالالالالالللقهالالالالالالول الالالالالالاسمل الالالالالالي ل.الالالالالال اي لاهالالالالالال ل الالالالالالااا ى ل الالالالالاللش  لى شالالالالالال لا الالالالالال .للىعالالالالالال ل الالالالالال لس ياالالالالالال رلهأل الالالالالال ل 80لهشاالالالالالاللشل

ىشاة"لشا الالالالالاللعاا لهش.الالالالالاللشاا ل"هشالالالالالال ا لق الالالالالال  ىهلاالالالالالال  لهش ىضالالالالالال "  .للا الالالالالاللىال الالالالالالىلالاالالالالالال  لس زاالالالالالالزل"اس .االالالالالالالهش. الالالالالالؤ

قاالالالالالملق الالالالال لهأل الالالالالىه لىاالالالالال لهش  الالالالالةلهشسالالالالال لس. الالالالالالهش صالالالالال لهشى االالالالال لضالالالالال لسالالالالال هعال لىه الالالالال ةلهشه الالالالالل لألز.الالالالالةلاهالالالالال ل

ىاالالالالالال س ل شالالالالالال ل  الالالالالاليل  الالالالالاليه ه لهسخالالالالالال س للهش الالالالالالا ل ل الالالالالال لهشى االالالالالالل لهش.س الالالالالال رلىقىيىاالالالالالالللش .لاالالالالالالةلل الالالالالالااا ى ل الالالالالاللش  

  ةلهشس لق ا  لىىض  لس  لهشىصلاةلهش ل.ةلهأل   ى ه الهش.ؤ 

https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/20230311-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%B2%D8%B9-%D9%81%D8%AA%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85%D8%A7
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