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النائبببببل اخصو  دهبببببصل ة بببببر الفال بببببب د دنبببببار د ابببببت قاد بببببب   بببببةاة   نن  بببببر ن بببببائ  ال    ببببب   ❖

 (..)دصقع دقلر النصال(6.)ل ساعب ٤٨دالو 

سبببببببباعب تحدبببببببباو ال    بببببببب    بببببببباة   دنببببببببار  48ال رلدببببببببال  ديببببببببو ال  لبببببببب   صالةادل ببببببببب  ❖

 الد لصدب((..)صحالب  6.)لدالة 

  لببببل ال ببببرص     ببببة و قببببانصل ان دا بببباي دقببببالر الد اا بببباي اخقببببال   صالد اا بببباي الن ا  ببببب لقنببببب  ❖

 ( ف  ن صز(..)7.)لص  ةة أدصراً إلقرائيا

 ( ف  ن صز(..)7.)ل   رئ ر   ئب النزا ب القة ة د ي   الفساةالنائل  س ل دؤنر ❖

اببببببببببت صزار    ح ببببببببببو لببببببببببب الد لصدب   سببببببببببرقب قة ببببببببببة  الدصسببببببببببص  النائببببببببببل قاسبببببببببب  ❖

 (الد لصدب(..)صحالب  8.)لالدال ب

 (الد لصدب (..)صحالب 8.)ل زو   رى ل دلب ال ياةاي صاخصائو النائل قصاة الساعة    ❖
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رئببببببب ر القديصر بببببببب  ؤحبببببببة أ د بببببببب  جببببببباار القيبببببببصة ابببببببت  نقبببببببا  ال رنببببببباد  ال حبببببببصدت  ❖

 (صحالب اتن اء ال راق ب(..)9.)لالدةدت

 (..)السصدر ب ن صز(9ل.)السصةانت صأ ص ال  ف    ثال د رراي ال دب ال ر  ب ❖

السببببببببصةانت    ببببببببرا هببببببببصل ال فببببببببا  الدببببببببال  سببببببببن نيت ال   بببببببباي ال ببببببببت   ببببببببة دببببببببل  ❖

 (السصدر ب ن صز (..)10.)ل ند  ه

السببببصدر ب ن ببببصز (..)10.)ل   دثببببو نبببباقصر دفببببر2022ففببببالً دببببالو  450ال حبببب     بببب ل ا ببببةال  ❖

) 

 ( ف  ن صز(..)11.)ل  ال جاء ال راقت  هةر  صج  ا  دل رئ ر   ئب النزا ب القة ة ❖

(..)صحالببببب 12ل.)اتقبببباتي  صاقببببه لقنببببب  سبببب ئب الهبببب ي .. النببببار  دببببر  ا ببببص ر  ببببو دفببببر  ❖

 (الد لصدب 

د  بببببببر  صجبببببببم الدلفببببببباي الديدبببببببب ال بببببببت  سببببببب   السبببببببصةانت إلجببببببباا يا ابببببببت دصازنبببببببب  ❖

 (الد لصدب(..)صحالب 13.)ل2023

الفببببببب م   ببببببب ل دلف ببببببباي قبببببببرار ال ببببببباء  ال بببببببةق   اتدنبببببببت    ببببببب ل عصائبببببببو الد اا ببببببباي  ❖

 (الد لصدب(..)صحالب  13.)لالد رر 

(..)صحالبببببب 14.)لالحبببببرة   سبببببدصل دلبببببو البببببصزار  ل الد     ببببب ل..  اخدبببببر د بببببرصا للسبببببصةانت  ❖

 (الد لصدب

(..)صحالببببب 14ل.)ب ال ل ببببا لل نسبببب    بببب ل الد اا ببببايئبببب أ دببببة الفبببب الص    ا ببببر ديادببببه رئ سبببباً للي  ❖

 (الد لصدب

دقلببببببببر الدةدببببببببب  فلببببببببل دببببببببل ال رلدببببببببال نسببببببببدب دببببببببل د ببببببببرص  قببببببببانصل  الدةدببببببببب  ❖

 (الفراي ن صز(..)15.)لالدةن ب{
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 (..)السصدر ب ن صز(16.)لصز ر الةادل ب    ة  اتس د اراي  ع ل اخدل صاتس  رار ❖

ةعببببببببصاي س اسبببببببب ب عاقلببببببببب لن ببببببببر القبببببببب   ال راقببببببببت علبببببببب  ال ببببببببةصة ال رح ببببببببب ليبببببببب ا  ❖

 (الد لصدب(..)صحالب 16.)لالس ل

 

 

 

دبببببصاز ل (..)17.)لدل بببببصل ةصتر 662  بببببة ا بببببةانيا  FTXاني بببببار دنهبببببب ال دبببببالي الد بببببفر     ❖

 (ن صز

(..)صحالببببب 18.)لالرااببببة ل   بببب ل اني ببببار د نبببباء السببببا   اببببت حببببر الء   بببب     ببببه لل   ببببب ال  اسبببب ب ❖

 (نار
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سببببببببصر ا.. الببببببببةااعاي القص ببببببببب السببببببببصر ب   هببببببببةى ل ببببببببةصال  سببببببببرائ لت علبببببببب  ر ببببببببو  ❖

 (صحالب سانا(..)19.)ل دل

(..)رصسبببب ا 19.)ل القاد ببببب ال ر  ببببب    بببب  دببببع الدببببالحت  نف بببب  قببببراراي ال دببببب  ببببصو السببببف ل ❖

 ال ص (

 

 

 

 

 (..)اتد ار ب ني (20.)لاهفةا  فائر  ل دالو عرض قص  ات صت ب  حسار اخد رح ب ❖
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دنار د ات قاد ب   ةاة   نن  ر ن ائ  ال      دالو   النائل اخصو  دهصل ة ر الفال ب د

  ساعب ٤٨

 

 بببب ل دببببا  أحببببة النائببببل اخصو لببببرئ ر دقلببببر النببببصال السبببب ة د سببببل الدنببببةتص    دصقببببع دقلببببر النببببصال 

 هببببو للفال ببببب لدنببببار دالببببة د اببببت قاد ببببب   ببببةاة ل أدببببر دؤسببببو   صعلبببب  القيبببباي الد ن ببببب اببببت صزار ببببت 

 ساعب. ٤٨الةادل ب صال  ل   ال الت    حداو ن ائ  ال      دالو 

ص حببببر الدنببببةتص    د ن ببببا ع   لبببب   ببببة ة ال الببببب الهبببب  ب للفال ببببب ) دنببببار دالببببة ( دببببع القيبببباي الف  ببببب   

دحان ببببباي ال الق بببببب الد ا بببببب ل بببببرض  قاصز بببببا الد نبببببب الرا نبببببب   صن صعبببببة الد بببببصرف ل صنبببببصار حاابببببب اإل

  الد اس ب.

 

 ساعب تحداو ال        اة   دنار دالة  48ال رلدال  ديو ال  ل   صالةادل ب 

أديبببببو النائبببببل اخصو لبببببرئ ر دقلبببببر النبببببصال د سبببببل الدنبببببةتص   ات بببببة  صزار بببببت   الد لصدببببببصحالبببببب 

 ساعب تحداو ن ائ  ال        اة  ة ر الفال ب دنار دالة. 48صال  ل    الةادل ب 

صقبببباو الدنببببةتص  اببببت   ال  ن ببببا ع   لبببب   ببببة ة ال الببببب الهبببب  ب للفال ببببب ) دنببببار دالببببة ( دببببع القيبببباي 

الف  ببببببب  صنببببببصار حااببببببب اإلدحان بببببباي ال الق ببببببب الد ا ببببببب ل ببببببرض  قاصز ببببببا الد نببببببب الرا نببببببب  صن صعببببببة 

 .الد صرف ل  الد اس ب 
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  لل ال رص     ة و قانصل ان دا اي دقالر الد اا اي  الن ا  ب  اخقال   صالد اا ايلقنب 

 ص  ةة أدصراً إلقرائيا

ح ببببفي لقنببببب اخقببببال   صالد اا بببباي   ببببر الدن  دببببب اببببت  قلبببب   الن ا  ببببب  اخ ببببة  عببببل ال ببببرص   ببببف  ن ببببصز  

 قراؤ ببببا اببببت  ببببير   ببببر ل اخصو  الد  ببببو دببببل ال ببببا     ببببة و قببببانصل ان دا بببباي دقببببالر الد اا بببباي الدزدببببع 

.صقبببباو عجببببص اللقنببببب د دببببة ال ببببدر  لصحالببببب  ببببف  ن ببببصز    بببب    ال ببببا  عببببةاة ص  ببببة و قببببانصل 2023

ان دا بببباي دقببببالر الد اا بببباي ةادببببو لقنببببب اخقببببال   صالد اا بببباي   د  نبببباً أل   قببببراء اتن دا بببباي    ببببا  

 اسبببب ب  ص ببببت دصقببببصة   الف ببببو لببببةى القد ببببع  صصقببببصة  لبببب  ثببببال  ن بببباف أساسبببب ب ص ببببت  ببببصار اإلراة  الس

قببببانصل  نجبببب  ال دل ببببب اتن دا  ببببب ص بببب ا  نبببباق   ال ببببا ةادببببو اللقنببببب تد  ببببار الفر  ببببب اتن دا  ببببب ص ببببو 

سبببب حصل فر  ببببب )سبببباني ل  ببببص( اص )سبببباني( الد ببببةو اص البببب  ال  لبببب  الببببةائر  الصا ببببة  اص الد  ببببةة  علبببب  

لن فبببببب الثالثبببببب صاخد بببببر   بببببت ال  حبببببصل  نببببباا قيبببببب ان بببببب دسببببب صى الد اا بببببب .ص ا ع ال بببببدر   ال   ا

  ببببرو علبببب  اتن دا بببباي  ص نبببباق   ال ببببا دصجببببص    بببباء اص     ببببر الدفصجبببب ب ال ل ببببا لالن دا بببباي ص بببب ا 

 1سببببب  رر دبببببالو الف بببببر  ال اةدب . ببببب حر ال رئببببب ر دقلبببببر البببببصزراء د دبببببة  ببببب ا  السبببببصةانت قببببباو ابببببت 

.حدبببببا احبببببة 2023سببببب قرى ابببببت   بببببر ل اخصو دبببببل ال بببببا     بببببر ل اتصو القبببببار    ل اتن دا ببببباي الد ل بببببب

السببببصةانت ابببببت دبببببؤ در هببببب فت ع ببببةء ع بببببل قلسبببببب دقلبببببر الببببصزراء اتع  اة بببببب  أل ال حصدبببببب قبببببا ز  

 ل ي ئب د فل اي اتن دا اي د   دا َ َو ال رلدال نفسه.

    رئ ر   ئب النزا ب القة ة د ي   الفساةدؤنر   س ل النائل

 رحببببب    ببببصب  الن ا  ببببب النائببببل  سبببب ل دببببؤنر   ببببص  اخ ببببة  أل رئبببب ر   ئببببب قبببباو رئبببب ر  ببببف  ن ببببصز  

النزا ببببب ات  اة ببببب القة ببببة ال اجببببت   ببببةر  نببببصل زا ببببر دبببب ي  سببببا  اً   جببببا ا اسبببباة دببببالت صاةار .ص حببببر 

دبببؤنر اببببت   ببببال صرة  لببب  صحالببببب  ببببف  ن بببصز   نببببه  اببببت الصقبببي البببب     لبببب  ا بببه ال اقببببب ل في ببببر قسببببة 

 2016آل  22الفاسببببة ل صسببببراب الدبببباو ال ببببا    بببب    عبببباة  دببببل اسبببب   ة   ببببار    الةصلببببب ال راق ببببب دببببل رقببببز

  ببببببر ل الثببببببانت  13 سبببببب ل  يبببببب  اسبببببباة دببببببالت صاةار    حل فببببببه رئ سببببببا لي ئببببببب النزا ببببببب   ببببببار   

 .صال ببببص  اخ ببببة  أنيبببب  رئبببب ر الببببصزراء ال راقببببت د دببببة  بببب ا  السببببصةانت   حل ببببو ال اجببببت عببببالء 2022

لنزا بببب  نببباًء علببب  فل بببه.صثدل السبببصةانت ابببت   بببال هببباةر عبببل دح  بببه قبببصاة السببباعة  دبببل رئاسبببب   ئبببب ا

و سببب اة ه  بببةتً عنبببه  ال اجبببت   بببةر  نبببصل زا بببر لل  بببا   اإلعالدبببت  قيبببصة ال اجبببت عبببالء السببباعة   صحلببب،

 ديبببببا  رئاسبببببب الي ئبببببب صحالب.صأحبببببة السبببببصةانت   صقبببببه  حصد بببببه صاسببببب درار ا  قيبببببصة دحاا بببببب الفسببببباة  

الدنيص بببببب  صالدفلبببببص  ل ابببببت قجبببببا ا النزا بببببب    ببببب     ببببب   ببببب ا الدلبببببو  صاسببببب رةاة اخدبببببصاو ال راق بببببب

  اخصلص ب ات الدنيا  الصزار .

صقببببة ، رئبببب ر   ئببببب النزا ببببب ات  اة ببببب ال اجببببت عببببالء قببببصاة السبببباعة   اببببت صقببببي سببببا   دببببل ال ببببص   

 اس  ال ه دل دنه ه ال  رئ ر ال حصدب ات  اة ب د دة   ا  السصةانت.
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  ح و لب الد لصدب   سرقب قة ة  ات صزار  الدال ب   الدصسص  النائل قاس 

ح ببببو عجببببص دقلببببر النببببصال  قاسبببب  الدصسببببص   ال ببببص  ات ببببة  عببببل سببببرقب قة ببببة  اببببت الد لصدببببب  صحالببببب 

صقبببباو الدصسببببص   صزار  الدال ببببب  درق ببببا أل  حببببصل أدببببصاو  سببببرقب ال ببببرل   النسبببب ب ليببببا   بببب ئا قلبببب ال .

ار  الدال بببببب  ص    بببببر سبببببرقب ادبببببصاو الجبببببرائل صالسبببببرقاي ابببببت  بببببة    ل   نببببباا سبببببرقب قة بببببة  ابببببت صز

صأجبببباو  أل   قبببب  السببببرقاي ت   ببببةة  اع  ببببارء  اتدببببرى اببببت  حصدببببب الحببببا دت  النسبببب ب ليببببا  بببب ئا قلبببب الً .

ح  بببر قبببةا تسببب دا الببب    بببة  دبببالو الف بببر  اتد بببر   صال بببت لببب    بببية  بببار   ال حصدببباي ال راق بببب دبببا   بببة 

 ر ل صنببببباي ة نبببببار   4اً أل   حبببببصل ق دبببببب السبببببرقب  هبببببو لد لببببب  دثبببببو  ببببب ء السبببببرقاي   درق ببببب  2003

صأصجبببم عجبببص دقلبببر النبببصال    اتجبببااب الببب  أل الد بببال  اتدبببرى ال بببت س ح بببو عنيبببا أح بببر دبببل  لبببا .

أل  الدر لبببب الد  لببببب سبببب   ل الحث ببببر دببببل دلفبببباي الفسبببباة   د  نببببا انببببه  سبببب حصل  نبببباا      ببببا  ح ببببو عببببل 

ص ببببب ل الدصسبببببص   أل  اسببببب  الب  القيببببباي الد نفببببب   صالجبببببال ب . سبببببرقب ادبببببصاو صزار  الدال بببببب صد رابببببب

صز ببببر الدال ببببب السببببا   قبببباءي ن  قببببب الجبببب صف صالددارسبببباي ال ببببت اثببببري عل ببببه دببببل ق ببببو   ببببض القيبببباي 

صلبببب   الس اسبببب ب أص د نفبببب  ل علبببب   دهبببب ب الببببصز ر أص الببببصزراء ال بببباد ل إلدفبببباء  بببب ء السببببرقاي الح  ببببر  .

دببببب  هببببر و اتعدبببباو  رئاسببببب دهببببفف  الحببببا دت    بببب  ادبببب ي  دببببض سببببصى عببببة  أ ببببا  علبببب  ان يبببباء  حص

هببببف اي الفسبببباة  نح ببببو صا ببببة    ببببة اخدببببرى ص  ببببحو  نااسببببت دببببل   بببب  الفر  ببببب صاخرقببببا  الد ال ببببب  

ص سبببب در دسلسببببو الح ببببو عببببل  لببببا الهببببف اي الفاسببببة  ال ببببت  دببببي اببببت  ببببو  حصدببببب  هببببر و اتعدبببباو 

 جدل در لب )دا دفت حال اع  (.

 

  زو   رى ل دلب ال ياةاي صاخصائو  الساعة  النائل قصاة 

اع  بببر النائبببل عبببل   بببالو الفببب م قبببصاة السببباعة   ال بببص  ات بببة   ث  بببي اخصائبببو ص دلبببب الد لصدبببب   صحالبببب 

ال بببياةاي جبببدل قبببانصل اتدبببل ال ببب ائت  بببص اسببب   اب قبببانصنت  ا دبببا أحبببة انبببه لببب     بببَ  سبببصى   دبببا  ال دبببو 

 ال بببببؤصل اإلةار بببببب دبببببل أقبببببو     ني .صقببببباو السببببباعة  ابببببت  بببببة   لبببببب  الد لصدبببببب     ل ا دبببببا    لببببب  

 ال حصدببببب القة ببببة  صاللقببببال الدد هببببب   دببببو اتل علبببب  احدبببباو قد ببببع ال ببببؤصل اإلةار ببببب ل دلببببب ال ببببياةاي 

صاتصائببببو   د بببب را  لبببب  ال   دهبببب ل ةرقبببباي ص  ف ببببب ليبببب  جببببدل قببببانصل اتدببببل ال بببب ائت   ببببة دببببل 

 هبببببص ي علببببب  الف بببببراي جببببدل ال انصل .صأجببببباو  ال   نالبببببا   بببببحاتي  صاقبببببه  ببببب ء اسبببب   اقي  ع بببببر ال

الف بببراي صقبببار  ال دبببو علببب  انيائيبببا دبببل أقبببو  فبببالب البببةرقاي الص  ف بببب لحبببو الدسببب    ل دبببل ال بببا ةاي 

صاخصائو .ص بببببا ع  أل  ال حصدبببببب القة بببببة    دبببببو اتل علببببب  احدببببباو الةراسبببببب ال انصن بببببب صالدال بببببب ليببببب ء 

و  ل ل يببببا صالبببب  ال  دببببن ي  الببببةرقاي الص  ف ببببب .صحال رئبببب ر الببببصزراء د دببببة  بببب ا  الف ببببراي دببببل أقبببب 

السببببصةانت  قببببة اعلببببل اببببت صقببببي سببببا   عببببل الدصاا ببببب علبببب     بببب ل الدببببر ق ل اخصائببببو ص دلببببب ال ببببياةاي 

ال ل ببببا  دجبببب فا أل  دقلببببر الدةدببببب ات  بببباة  سبببب  صل     بببب ل  دلببببب ال ببببياةاي ال ل ببببا صاخصائببببو البببب  ل 

 ألفاً . 74الب   قاصز عةة    
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 رئ ر القديصر ب  ؤحة أ د ب  جاار القيصة ات  نقا  ال رناد  ال حصدت الدةدت

أحببببة رئبببب ر القديصر ببببب ع ببببة اللف ببببو قدبببباو ر بببب ة  ال ببببص  ات ببببة  أ د ببببب  جبببباار   صحالببببب اتن بببباء ال راق ببببب

 القيصة ات  نقا  ال رناد  ال حصدت الدةدت.

صقالببببي رئاسببببب القديصر ببببب اببببت   ببببال  ل  ببببه )صا (  ال  رئبببب ر القديصر ببببب ع ببببة اللف ببببو قدبببباو ر بببب ة 

اسبببب   و  ال ببببص  اخ ببببة  اببببت قهببببر السببببال     ببببةاة  صاببببةاً عببببل ح لببببب السببببنة الببببصفنت ال رلدان ببببب    بببب  قببببة،  

 أعجاء الصاة  يان ي  ال  الرئ ر  دناس ب ان دا ه  د دن ل له ال صا   صالنقا  ات ديا  دنه ه .

لقد ببببع اببببت ص ببببحر رئبببب ر القديصر ببببب أعجبببباء الصاببببة علبببب   يببببان ي  الف  ببببب  د ر بببباً عببببل أدلببببه   نقببببا  ا

 عدلي  دةدب خ ناء ال  ل صجدال ال  ة  صالرااء .

صأحببببة علبببب   أ د ببببب  جبببباار القيببببصة اببببت ةعبببب   نف بببب  ال رنبببباد  ال حببببصدت اببببت   ببببة   الدببببةداي لل ببببراق  ل 

      اً لدفال ه ال  ،ب ال ت جدنيا الةس صر ات ال    الحر   .

 

 السصةانت صأ ص ال  ف    ثال د رراي ال دب ال ر  ب

  بببب  رئبببب ر دقلببببر الببببصزراء  د دببببة  بببب ا  السببببصةانت  دببببع اخدبببب ل ال ببببا  لقاد ببببب ر ب ن ببببصز  السببببصد

ب ال ر  بببب اخد بببر  ال بببت ع بببةي ابببت  البببةصو ال ر  بببب أ دبببة أ بببص ال ببب ف  ال بببص  اخ بببة  ن بببائ  صد بببرراي ال دببب،

 القزائر.

 ً  دببببل اخدبببب ل ص حببببر   ببببال لدح ببببل السببببصةانت  صرة لببببب السببببصدر ب ن ببببصز  أل اخد ببببر   ل بببب  ا هبببباتً  ا ف ببببا

ال ببببا  لقاد ببببب الببببةصو ال ر  ببببب أ دببببة أ ببببص ال بببب فل لل  ا بببب  اببببت آدببببر الدسبببب قةاي علبببب  السببببا ب ال ر  ببببب  

ب ال ر  ب اخد ر  ال ت ع ةي ات القزائر .  صن ائ  صد رراي ال د،

 صقرى ال  ح ة  عل   ةصر ال راب الفاعو صال  ص  ات ةع  اتس  رار  الدنف ب .

 

 

 

https://www.ina.iq/170310--.html
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    را هصل ال فا  الدال  سن نيت ال   اي ال ت   ة دل  ند  ه السصةانت 

أحببببة رئبببب ر دقلببببر الببببصزراء د دببببة  بببب ا  السببببصةانت  ال ببببص  اخ ببببة  عببببز  ال حصدببببب   السببببصدر ب ن ببببصز 

  نياء الددارساي الدافئب ال ت  دثو ع  ب ات فر    ند ب ال ف،ا  الدال.

  أل اخد ببببر ال  بببب  عببببةةاً دببببل رقبببباو اخعدبببباو السببببصدر ب ن ببببصز ص حببببر   ببببال لدح ببببل السببببصةانت صرة لببببب

ا   الدبببببال  صقبببببرى دبببببالو الل ببببباء ال  ا ببببب  ابببببت الصاقبببببع صالدسببببب ثدر ل صأهببببب ال الد بببببار ع ابببببت ال فببببب،

ا  الدببببال ص سببببياده اببببت  صسبببب ب اببببرل ال دببببو صال ند ببببب  صأ بببب   اتق هبببباة  الببببصفنت  صآابببباب عدببببو ال فبببب،

 ال   اي صال  ة اي ال ت  صاقيه .

صح ببببو السببببصةانت اببببت حلدببببب لببببه دببببالو الل بببباء  عببببل  عببببز  ال حصدببببب  نيبببباء الددارسبببباي الدافئببببب ال ببببت 

ا  اتق هبببباة  ال  بببص    ةاع بببباً البببب  أل   حبببصل د ببببار ع ال فببببا   دثبببو ع  ببببب ابببت  فر بببب   ند ببببب  ببب ا ال فبببب،

 الدبببببببال د ،سببببببب ب دبببببببع ف   بببببببب ال  بببببببة اي اتق هببببببباة ب صات   اقببببببباي ال بببببببت  صاقييبببببببا الدبببببببصافل .

صأعببببرل عببببل  قناع ببببه   نببببه ت  دحببببل  هبببب  م دسبببباراي الةصلببببب اتق هبببباة ب دببببا لبببب   حببببل ال فببببا  الدببببال 

  ا ال هببببببببببببببببببببب  م صاإلهببببببببببببببببببببببال  . بببببببببببببببببببببر حاً أساسببببببببببببببببببببب اً اببببببببببببببببببببببت  ببببببببببببببببببببب 

ا   اء  دببببع  بببب ا ال فبببب، صأحببببة أل  الفرهببببب سبببب حصل د ا ببببب صدةعصدببببب دببببل ال حصدببببب للببببةدصو اببببت  ببببراحب  نبببب،

و عل ببببه حث ببببراً اببببت   ل ببببو نسبببب ب ال فالببببب  ص ببببصا ر  ند ببببب صفن ببببب دسبببب ةادب  سببببي  اببببت  الببببصفنت  البببب      ببببص،

س دجبببببع للدنااسبببببب ال اةلبببببب علببببب   ببببب د ل اتسببببب  رار صالسبببببل  اتق دببببباعت   د بببببةةاً علببببب  أل  الد بببببار ع 

 أسار د ةأ  حااؤ الفرل ص   ةاً عل ات  حار .

 

    دثو ناقصر دفر2022ففالً دالو  450ال ح      ل ا ةال 

أ ببببةى رئبببب ر ائبببب الو قببببصى الةصلببببب عدببببار ال حبببب    ال ببببص  اخ ببببة  دصقفببببا دببببل اإل هببببائ ب   السببببصدر ب ن ببببصز 

 عراق ببببببببا دببببببببالو اخ ببببببببير ال  ببببببببر  الداجبببببببب ب.ففببببببببالً  450اخدن ببببببببب ال ببببببببت  جببببببببدني ا ببببببببةال 

ففببببال دببببالو اخ ببببير ال  ببببر   450ا ببببةال    ببببةاة صقبببباو ال حبببب   اببببت   ببببال صرة    ل   عببببالل ق بببباة   ببببرفب

نببببباقصر دفبببببر ةا ببببب   جبببببع ال حصدبببببب صأقيز يبببببا اخدن بببببب صاتسببببب د ار ب علببببب  د بببببا  الداجببببب ب  دثبببببو

الدسببببؤصل ب ال اقلببببب صالجببببرصر ب  اببببت ال  ادببببو دببببع دلببببو دف ببببر  سبببب ةعت  حببببا و قد ببببع القيببببصة اخدن ببببب 

صاتسبببببب د ار ب صاإلعالد ببببببب اإلس  هببببببائ ب صالدق د  بببببببل لح ببببببو دال سببببببا يا صدببببببةى ار  افيببببببا   هببببببا اي 

ص ببببةة ال حبببب   علبببب   جببببرصر  ال صهببببو  لبببب  در ح ببببت  بببب ء  اي اإل قببببار  ال  ر .القر دببببب الدن دببببب صعهببببا

 القرائ  صاإلسرا     ة دي   ل  ال ةالب ص فد ل ال ار  عل  رهانب صسالدب اإلقراءاي الد د   .

 

 

 

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/47586/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF/ar/
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   ال جاء ال راقت  هةر  صج  ا  دل رئ ر   ئب النزا ب القة ة

الببببرئ ر القة ببببة  ال ببببراب   ببببص  اخ ببببة   صجبببب  ا   بببب لأهببببةر دقلببببر ال جبببباء اتعلبببب  اببببت  ببببف  ن ببببصز  

  لي ئب النزا ب ات  اة ب ال اجت   ةر  نصل زا ر.

صقبببباو دقلببببر ال جبببباء اببببت   ببببال صرة البببب  صحالببببب  ببببف  ن ببببصز   ل   ببببض دصاقببببع ال صاهببببو اتق دبببباعت 

  ةاصلي ا ياداي   ر ه   ب  قاء   ةر  نصل زا ر ال          نه رئ سا لي ئب النزا ب.

 ل أل    ببببةر  نببببصل  بببب و دنهببببل رئبببب ر اسبببب ئناو د سببببال ق ببببو     نببببه  دنهبببب ه القة ببببة صدببببل   ببببر ص بببب 

الد  ببببصو ال   بببب ل دقلببببر ال جبببباء اتعلبببب  رئبببب ر اسبببب ئناو عل ببببه دال  بببباي سببببل  ب  دهببببصل نزا  ببببه   

 دج فاً ال  دا  ثار    ه   ر ه  م .

أل رئببب ر   ئبببب النزا بببب  صابببت صقبببي سبببا    قببباو رئببب ر  رحبببب    بببصب  الن ا  بببب النائبببل  سببب ل دبببؤنر 

 ات  اة ب القة ة ال اجت   ةر  نصل زا ر د ي  سا  اً   جا ا اساة دالت صاةار .

ص حبببر دبببؤنر ابببت   بببال صرة  لببب  صحالبببب  بببف  ن بببصز   نبببه  ابببت الصقبببي الببب     لببب  ا بببه ال اقبببب ل في بببر 

آل  22  ببببار    قسببببة الةصلببببب ال راق ببببب دببببل رقببببز الفاسببببة ل صسببببراب الدبببباو ال ببببا    بببب    عبببباة  دببببل اسبببب   ة

  بببببر ل الثبببببانت  13 سببببب ل  يببببب  اسببببباة دبببببالت صاةار    حل فبببببه رئ سبببببا لي ئبببببب النزا بببببب   بببببار    2016

2022.  

صال ببببص  اخ ببببة  أنيبببب  رئبببب ر الببببصزراء ال راقببببت د دببببة  بببب ا  السببببصةانت   حل ببببو ال اجببببت عببببالء قببببصاة 

 الساعة  دل رئاسب   ئب النزا ب  ناًء عل  فل ه.

و سببب اة ه صثدبببل السبببصةانت ابببت   بببال هبببا ةر عبببل دح  بببه اإلعالدبببت  قيبببصة ال اجبببت عبببالء السببباعة   صحلببب،

  ةتً عنه  ال اجت   ةر  نصل زا ر لل  ا   ديا  رئاسب الي ئب صحالب.

صأحبببببة السبببببصةانت   صقبببببه  حصد بببببه صاسببببب درار ا  قيبببببصة دحاا بببببب الفسببببباة  صاسببببب رةاة اخدبببببصاو ال راق بببببب 

       ا الدلو  اخصلص ب ات الدنيا  الصزار .الدنيص ب  صالدفلص  ل ات قجا ا النزا ب       

صقببببة ، رئبببب ر   ئببببب النزا ببببب ات  اة ببببب ال اجببببت عببببالء قببببصاة السبببباعة   اببببت صقببببي سببببا   دببببل ال ببببص   

 اس  ال ه دل دنه ه ال  رئ ر ال حصدب ات  اة ب د دة   ا  السصةانت.
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 ر  و  دفر اتقاتي  صاقه لقنب  س ئب اله ي .. النار  در  ا ص 

 دلببببب اتقبببباتي صال    ببببراي ال ببببت فالببببي قد ببببع دراحببببز الةصلببببب صال ببببت دسببببي  الةرقببببب الد لصدببببب   صحالببببب 

اتصلبببب  قد ببببع  دهبببب اي صدناهببببل  حصدببببب  هببببر و اتعدبببباو  افا ببببي  ا لببببل الببببرؤصر الح  ببببر  صصهببببو 

نببببب ص بببب    ببببح و لق   .29اتدببببر البببب  لقنببببب  سبببب ئب الهبببب ي  اص حدببببا  سببببد  لقنببببب  اتدببببر الببببة صانت رقبببب  

  صالد رصاببببب  اسبببب   لقنببببب أ ببببص ر  ببببو     ببببرار دببببل رئبببب ر الببببصزراء الدن ي ببببب 29اخدببببر الببببة صانت رقبببب  

ص يبببب ا الهببببةة أصجببببم دهببببةر  .2020هببببال   ه دهببببفف  الحببببا دت  اببببت  ببببير آل أ سببببفر دببببل ال ببببا  

دفلبببببع السببببب ل اتسبببببار صراء عبببببة  اعفببببباء ا بببببص ر  بببببو دبببببل دنهبببببل صح بببببو صزار  الةادل بببببب ل بببببؤصل 

ص  بببببصو الدهبببببةر  ل  صز بببببر  ر ببببب  دبببببل ق بببببو صز بببببر الةادل بببببب ع بببببة اخد بببببر ال بببببدر . اتسببببب د اراي الف

الةادل بببب ع ببببة اخد بببر ال ببببدر  حببببال  نبببص  ص  صق ببببه دببببل رئببب ر دقلببببر الببببصزراء د دبببة  بببب ا  السببببصةانت 

اعفبببباء صح ببببو صزار  الةادل ببببب ل ببببؤصل اتسبببب د اراي الفر بببب  أصو أ دببببة أ ببببص ر  ببببو دببببل دنهبببب ه  سبببب ل 

ه  ار حببببال ان ياحبببباي صعدل بببباي   بببب  ل دببببالو ا ببببر   صل ببببه رئاسببببب لقنببببب دحاا ببببب قدلببببب الدلفبببباي ال ببببت  ة نبببب 

ص جببببب و  أل   بببببةدالي دارق بببببب د  بببببةة  اخفبببببراو اقيجبببببي  الفسببببباة ابببببت ا بببببر  ال حصدبببببب السبببببا  ب . 

اعفبببباء أ ببببص ر  ببببو صدارسببببي جبببب صفاي دد لفببببب دببببل اقببببو اإل  بببباء عل ببببه اببببت دنهبببب ه   د بببب را البببب  أل 

لقنببببب النزا ببببب الن ا  ببببب ادبببب ي علبببب   ب لل راقببببع عببببل قببببرار اتعفبببباء .   لببببا الجبببب صف ةا ببببي صز ببببر الةادل بببب 

عا  يببببا ابببب م قد ببببع الدلفبببباي الد  ل ببببب   حصدببببب  هببببر و اتعدبببباو دببببل   نيببببا لقنببببب أ ببببص ر  ببببو صد اسبببب  ه 

ص بببب حر عجببببص اللقنببببب علببببت  رحببببت اببببت  ببببة    ل   نبببباا الحث ببببر دببببل دلفبببباي  ن  قببببب ان ياحا يببببا ال ة ببببة .

البببببب  ض دنيببببببا دفببببببرص  اببببببت لقنببببببب النزا ببببببب صادببببببرى ق ببببببة الن ببببببا   الفسبببببباة الد نصعببببببب صال ة ببببببة  

ص  بببب ل  ال   نبببباا الحث ببببر دببببل الدلفبببباي ال ببببت   دببببو  بببب ياي اسبببباة قببببري اببببت  ببببو  حصدببببب  صالدببببةاصو .

  29 هببببر و اتعدبببباو  رئاسببببب دهببببفف  الحببببا دت صدببببل   نيببببا دببببا    لبببب   لقنببببب اتدببببر الببببة صانت رقبببب  

   ال  لقنببببب النزا ببببب الن ا  ببببب عازدببببب علبببب  د اسبببب ب ص  بببب ر البببب  صالد رصاببببب  اسبببب   لقنببببب أ ببببص ر  ببببو .

لقنبببببب ا بببببص ر  بببببو ن بببببرا ل  اديبببببا   عدببببباو د ببببب ص ب ص  بببببر ةسببببب صر ب دبببببالو ا بببببر   حصدبببببب  هبببببر و 

ص ؤحببببة  صقببببصة  بببب ياي اسبببباة  فبببباو لقنببببب ا ببببص ر  ببببو سبببب ئب الهبببب ي ال ببببت    ببببي  ببببزاصو  اتعدبببباو .

ص يبببب ا   ل ببببا   ببببة  ةسبببب صر  يا . اعداليببببا ر بببب  هببببةصر قببببرار قجببببائت دببببل ق ببببو الد حدببببب ات  اة ببببب ال

الهبببةة  ا بببةى ائببب الو ةصلبببب ال بببانصل  رئاسبببب الدبببالحت دصقفببباً دبببل عبببة  د اسببب ب أص اقالبببب ا بببص ر  بببو دبببل 

ص ببب حر  دنهببب ه  دفال بببا   د اسببب ب حبببو دبببل اسببباء الببب  الدق دبببع ال راقبببت صدبببل   بببني  لقنبببب اتدبببر البببة صانت.

ب   الد لصدببببب     ل   نبببباا الحث ببببر دببببل الدرصقبببباي ال  بببباة  اببببت اتئبببب الو    ببببةر الالدببببت  اببببت  ببببة   لصحالبببب 

الدصقببببصة  اببببت  حصدببببب أص عهببببا ب الحببببا دت  ات أنببببه البببب  اتل لبببب    لبببب  ات ببببصال صالدلفبببباي   بببب  ن ببببصو أل 

ص فالببببل ال  بببباة    ببببب  لقنببببب أ ببببص ر  ببببو ت ا ببببة  سبببب ف ع ال    بببب  د يببببا اص ا ببببالب الدلببببو الدببببال  يببببا . 

ء ال ببب ل ال راقبببت ص  ة دبببه الببب  الد احدبببب صا يبببار ال ةالبببب ابببت  د اسببب ب حبببو دبببل قبببا   ببباةصار سبببل  ب  قبببا

ال  ادبببو دبببع الدق دبببع   اع  ببببار أل دبببا  بببة  دبببل لقنببببب أ بببص ر  بببو  قببباء ال ببببراق  ل ت بببة أل  حبببصل  نبببباا 

ص لفببببي الالدببببت البببب    أل   بببب ء الدلفبببباي لبببب    لبببب    ببببة  صلبببب ر  قانصنبببباً راةعبببباً  قبببباء  بببب ء ال هببببرااي . 

صدببببا  هبببب ص ال ببببه  ر  ببببو  ببببت   ببببر دسبببب ئب لبببب لا ن ن ببببر ات ببببا  الد  لببببب  نبببباا دببببل قبببباو أل لقنببببب أ ببببص 

لقنبببببب  سببببب ئب الهببببب ي  دارسبببببي ان ياحببببباي صدرصقببببباي عة بببببة  ابببببت عيبببببة  حصدبببببب  هبببببر و  اتدبببببصر .

اتعدبببباو صال ببببت قادببببي   دل بببباي   بببب  ل صان ببببزا  اتع راابببباي   ببببي اتحببببراء   بببب  الدببببصافن ل   سببببل ال ة ببببة 

اء ا ببببص ر  ببببو دببببل دنهبببب ه قببببة  حببببصل دفل بببباً  بببب   اً ادببببا   حصدببببب دبببل صسببببائو اتعببببال   اد اسبببب  يا صاعفبببب 
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السببببصةانت ال ببببت قببببة  صاقببببه قيبببباي دارق ببببب   بببباصو ال فببببا  علبببب  صقببببصةء ةادببببو ال حصدببببب  ببببا  هببببصر  

 حاني.

 

 2023د  ر  صجم الدلفاي الديدب ال ت  س   السصةانت إلجاا يا ات دصازنب  

اصجببببم الد  ببببر اتق هبببباة  ن  ببببو ق ببببار  ال ببببص  ات ببببة  الدلفبببباي الديدببببب ال ببببت  سبببب   الد لصدببببب  صحالببببب 

  ا دببببا أحببببة ال السببببصةانت   بببباصو اتن  بببباو 2023 حصدببببب د دببببة  بببب ا  السببببصةانت اجبببباا يا اببببت دصازنببببب 

صقبببباو ق ببببار  ل   حصدببببب السببببصةانت  سبببب   تجببببااب هبببببنةصب   ببببةر ق ا البببب  دصازنببببب  ال ببببراد  صاتةاء .

ع بببر اسببب  فا  قبببزء دبببل ات بببراةاي النفف بببب لهبببالم  ببب ا  2023ابببت الدصازنبببب الد  لبببب لببببال ند بببب البببصفنت 

أجببببباو  ال  دبببببا   ر ل صنببببباي ة نبببببار  . 5دل ببببباراي ةصتر اص  5الهبببببنةصب صالببببب     صقبببببع ال  حبببببصل   بببببةصة 

 د ببببز  بببب ا الهببببنةصب  ببببص ا  بببباةء عببببل  ببببة دؤسسبببباي الةصلببببب صصزاراي ال حصدببببب ص ببببص اةا   دص ببببو ال فببببا  

 بببب  د ببببار ع  ندص ببببب  ببببة ال عببببل اتق ببببراض الدببببارقت   د  نببببا أل  السببببصةانت   بببباصو ال  رحببببز الدببببال ل نف

% 70علبببببب   نف بببببب  الد ببببببار ع الد الببببببب دهصهببببببا  لببببببا الد ببببببار ع ال ببببببت صهببببببلي نسبببببب ب انقاز ببببببا 

صأصجبببببم الد  بببببر اتق هببببباة   أل  رئببببب ر البببببصزراء   ببببباصو اتن  ببببباو  بببببةر ق ا الببببب  دصازنبببببب  اببببباحثر .

 عبببببل اسبببببلصل اتعبببببةاة السبببببا   للدصازنببببباي   د   بببببراً  ال  بببببة  عبببببل اتن  ببببباو )ال بببببراد  صاتةاء(  بببببة ال

صحبببال النائبببل عبببل ح لبببب ائببب الو ةصلبببب ال بببانصل د دبببة  الفبببصر  لدصازنبببب ال بببراد   بببص  بببة     بببر صاق بببت .

صرا يبببببا لل رلدبببببال دبببببالو  2023ال بببببدر   ةعبببببا ال بببببص  اخ بببببة  ال حصدبببببب الببببب  جبببببرصر  انقببببباز دصازنبببببب 

أل  قبببببرار الدصازنبببببب نيا بببببب ال بببببا  ال بببببالت س سبببببي  ابببببت  ن ببببب   عدبببببو الدنيبببببا  ال بببببير القبببببار   د  نبببببا 

  ال حصدت  ال صق  اي ال ت  ةة ا السصةانت.

 

 الف م    ل دلف اي قرار ال اء  ال ةق   اتدنت     ل عصائو الد اا اي الد رر 

دنبببببت  ابببببت  ببببب ل   بببببالو الفببببب م  ال بببببص  ات بببببة  دلف ببببباي قبببببرار ال ببببباء  ال بببببةق   اتالد لصدبببببب  صحالبببببب 

الد اا بببباي الد ببببرر   ا دببببا أحببببة ال القيببببة اتسبببب د ار ت صاخدنببببت دسبببب در اببببت د ا  ببببب ال صائببببو الدصقببببصة  

صقبببباو ال  بببباة  اببببت ال  ببببالو علببببت الفبببب الص   اببببت  ببببة   لصحالببببب   الد لصدببببب     اببببت الدد دبببباي السببببصر ب.

 ل الح بببببو الس اسببببب ب  ل  قرارال ببببباء ال بببببةق   اتدنبببببت ابببببت الد اا ببببباي الد بببببرر  حبببببال  سببببب  ه ا فاقببببباً  ببببب 

صأجبببباو  ال  ات فبببباب  بببب  دببببع   اع  بببارء دببببل جببببدل اتصلص بببباي ال بببت فر ببببي دببببل ق ببببو اتفببببار ال نسببب  ت .

جببببرصر  ال  حببببة دببببل ال صائببببو ال ائببببة  البببب  ال ببببراب دببببل الدد دبببباي السببببصر ب صعببببة  اةدبببباو ال  بببباةاي اص 

دبببببل البببببةدصو الببببب   اتسبببببداء ات أل  دجبببببع لل بببببةق   اتدنبببببت صابببببت  ببببباو الح بببببو انيبببببا دفلص بببببب سببببب دنع

صأصجببببم ال  بببباة  اببببت   ببببالو الفبببب م  أنببببه  اببببت  بببباو لبببب   ث ببببي عل يببببا قببببر  أص دببببرب أدنببببت  ال ببببراب .

صال احبببببة دبببببل عبببببة  انجبببببداديا لل ن  دببببباي اتر ا  بببببب حبببببةاع  اص ال اعبببببة  ص  ر بببببا  قبببببة ت  حبببببصل  نببببباا 

تسبببب د ار ت ص بببب ل الفبببب الص   ال  القيببببة ا د ببببحلب اببببت اةدبببباو  بببب ء ال صائببببو البببب  ال ببببراب دببببر  ادببببرى .

صاتدبببببل البببببصفنت الببببب    دلبببببا  نبببببا الد لصدببببباي صاتفبببببال  علببببب  اتسبببببداء صال بببببصائ  الدر  فبببببب  قيببببباي 

صحانببببي ال  بببباةاي اتدن ببببب  ار ا  ببببب  دسبببب در   عدالببببه صد ببببا ع ليبببب ء ال صائببببو دببببل دببببالو د لصدببببا ي  الةق  ببببب .

  ببببة دفال بببباي ن ا  ببببب قببببرري اببببت صقببببي سببببا    ال بببباء قببببرار  ال ببببةق   اتدنببببت  اببببت الد اا بببباي الد ببببرر   
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عة بببببة  دهببببب ص اً  قيبببببة اسببببب د ار ت صأدنبببببت ةق ببببب  لد ا  بببببب ال صائبببببو ال راق بببببب الد صاقبببببة  ابببببت السبببببقصل 

 السصر ب صد اصلب اعاة يا ال  ال راب صسف اقراءاي أدن ب ةق  ب

 

 

 الحرة   سدصل دلو الصزار  ل الد      ل..  اخدر د رصا للسصةانت  

 ببببباة البببببصفنت الحرةسببببب انت فالبببببل نبببببصرصز  ال بببببص  ات بببببة  ال ال بببببز  ل احبببببة عجبببببص ات الد لصدبببببب  صحالبببببب 

الحببببرة  ل  رحببببا دسبببب لب  سبببب  صزرا ببببت ال  ئببببب صاتعدببببار  لبببب  رئبببب ر الببببصزراء د دببببة  بببب ا  السببببصةانت  

دجببببب فا ال البببببرئ ر لة بببببه اسببببب ب ابببببت اتد  ار.صقببببباو نبببببصرصز ابببببت  بببببة      ل   سببببب  دسببببب لب اد  بببببار 

لبببببرئ ر البببببصزراء د دبببببة  ببببب ا  السبببببصةانت   د  نبببببا أل  در ببببب ت صزرا بببببت ال  ئبببببب صاتعدبببببار د بببببرصا

  ال ز  ل الحرة  ل أعفصا لرئ ر الصزراء الفس ب ات اد  ار الدناسل ليا  ل الصزار  ل .

ص بببب ل  أل  رئبببب ر الببببصزراء  سبببب   تد  ببببار  دهبببب اي نز يببببب    ببببة  عببببل ن ببببا  الصحبببباتي البببب   اسبببباء 

الصزاراي .ص بببببا ع  ال  اتسببببب   اب الةسببببب صر  إلةار  الةصلبببببب ص سببببب ل ابببببت ال ة بببببة دبببببل الد ببببباحو ابببببت 

صعببببببةة الن بببببباف دصقببببببصة  الف ببببببو  لحببببببل ات  بببببباة الببببببصفنت ت  ر ببببببة أل  حببببببصل  قببببببر عثببببببر  ل حصدببببببب 

السصةانت .صأ ببببار  لبببب  انببببه   ببببالر   دببببل ال الببببصزراي ل سببببي سبببب اة ب  س  سبببب  رئبببب ر الببببصزراء ادر ببببا 

 ر   ال ا  ببببب .صحال النائبببل عببببل   ببببالو ابببت اخ ببببا  الد  لبببب   ببببة دراق بببب الدر بببب  ل ليببببا صال بببةق   اببببت سببب 

الفبببب م را بببب  الهببببال ت قببببة   ببببة  اببببت صقببببي سببببا   لببببب  الد لصدببببب   أل  رئبببب ر الببببصزراء د دببببة  بببب ا  

السببببصةانت صقببببه    ببببح و لقنببببب دد هببببب دببببل أقببببو  ل لببببب اتدببببر  بببب ل الفببببرا ل صاد  ببببار ال دهبببب اي 

   ل الحرة  ل .لصزرا ت اتعداو صال  ئب  سل اتس   اقاي الصزار ب  النس ب لل ز

 

 

 ب ال ل ا لل نس     ل الد اا اي ئأ دة الف الص    ا ر دياده رئ ساً للي 

 ا ببببر أ دببببة الفبببب الص   اخ ببببة   ديادببببه رئ سبببباً للي بببب   ال ل ببببا لل نسبببب    بببب ل الد اا بببباي الد لصدببببب  صحالببببب 

   ر الدن  دب ات  قل  .

د  جببببل  ل  ببببه صحالببببب  الد لصدببببب   ل  أ دببببة صقبببباو الدح ببببل اإلعالدببببت لببببرئ ر دقلببببر الببببصزراء اببببت   ببببال 

 الف الص   ا ر  دياده رئ ساً للي    ال ل ا لل نس     ل الد اا اي   ر الدن  دب ات  قل   .

  صأجم أل ال حل و    ت   جاابً ال  عدله ددثالً لل حصدب ات دقلر النصال .
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 قانصل  الدةدب الدةن ب{ دقلر الدةدب  فلل دل ال رلدال نسدب دل د رص  

 

فلببببل دقلببببر الدةدببببب ات  بببباة   دببببل دقلببببر النببببصال  رسبببباو نسببببدب دنببببه د ببببرص  قببببانصل   الفببببراي ن ببببصز

   الدةدب الدةن ب ات  اة { ل رض اتفال  عل ه ص  ةاء الدال  اي    نه.

لد بببرص  قبببانصل صحبببال دقلبببر النبببصال أنببب  ابببت قلسببب ه ابببت السببباةر دبببل ال بببير القبببار  ال بببراء  اخصلببب  

الدةدببببب الدةن ببببب ات  بببباة  البببب     يببببةو البببب    ببببة   الن ببببا  اتةار  للةصلببببب دببببل دببببالو اهببببال  رح نببببت 

 الدةدب الدةن ب الدص و صالص  فب ص ص  ة ا حاديدا ات قانصل صا ة قادع  سيو  ف   ه .
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 صاتس  رارصز ر الةادل ب    ة  اتس د اراي  ع ل اخدل  

صهبببببو صز بببببر الةادل بببببب  ع بببببة اخد بببببر ال بببببدر   ال بببببص  اخ بببببة  صحالبببببب اتسببببب د اراي السبببببصدر ب ن بببببصز  

 صال     اي ات  اة ب  ب ع ل اخدل صاتس  رار .

   ل  ال ببببدر   ع ببببة اق داعبببباً ال ببببص   اببببت د ببببر صحالببببب السببببصدر ب ن ببببصز ص حببببر   ببببال للةادل ببببب  صرة لببببب

 اتسبببببب د اراي  د   ببببببراً أنيببببببا رص  صزار  الةادل ببببببب ص ببببببت القيبببببباز اخصو للد لصدبببببباي اببببببت الببببببصزار  .

ة يا د صدببباي النقبببا  ابببت ال دبببو   د  نببباً أنبببه  دبببل هبببفاي ال ائبببة أل   ببببرو أحبببة ال بببدر   أل  الصحالبببب لببب 

 ح و      ج افه  د  راً ال  أنه س حصل السنة ال    ت لرقاو صحالب اتس د اراي .

  تا بببباً  لبببب  أل اخدببببل  بببب  ت دببببل القيببببة ال ببببراب صأجبببباو  أل  صزار  الةادل ببببب سبببب حصل دسببببؤصلب عببببل أدببببل

اتسبببببب د ار  صأنببببببه سبببببب حصل ةاعدببببببا لصحالببببببب اتسبببببب د اراي حصنيببببببا البببببب را  اخصلبببببب  صعبببببب ل اخدببببببل 

 ر .صاتس  را

 ةعصاي س اس ب عاقلب لن ر الق   ال راقت عل  ال ةصة ال رح ب لي ا الس ل 

ةعببببا ال  بببباة  اببببت   ببببالو الفبببب م ااجببببو الفبببب الص   ات ببببة  رئبببب ر الببببصزراء د دببببة  بببب ا   الد لصدببببب صحالببببب 

السببببصةانت لفبببب م  ببببصار عاقببببو دببببع قد ببببع ال ببببصى الس اسبببب ب سببببدا الحرة ببببب  دي ببببةا لن ببببر قببببصاي القبببب   

  فببببع الفر بببب  ادببببا  دببببؤادر    ببببةصة ال رح ببببب ال راق ببببب  د  نببببا ال ن ببببر قببببصاي عراق ببببب ال راقببببت علبببب  ال

صقبببباو الفبببب الص  اببببت  هببببر م لببببب الد لصدب    ل   رح ببببا   دببببو ص  ببببحو  ببببصدت   رح ببببب تق فببببا  اتراجببببت.

 علببببب  اق فبببببا  اتراجبببببت ال راق بببببب   ر  بببببب د ار بببببب  بببببزل ال دببببباو الحرةسببببب انت صاقادبببببب دنببببباف  ادنبببببب .

قاعببببة  عسببببحر ب للقبببب   ال رحببببت اببببت ال دبببب  ال راقببببت ةصل  20  ال رحببببت  راببببرو اببببصب صجبببباو ال ال لبببب  

  ببببرا س اسببببت دص ببببة صراة  ل لببببا الدرصقبببباي ر بببب  صقببببصة قببببرار عراقببببت ن ببببا ت  دنببببع ال صاقببببة ال سببببحر  

صأ بببببار الفببببب الص  الببببب  ال  ال بببببو اتدثبببببو  بببببص ن بببببر قبببببصاي القببببب   ال راقبببببت علببببب   بببببر ف  اتقن بببببت .

حرةسبببب ال لدنببببع ال  ببببرا ال رحببببت صحبببب لا ال ناهببببر الد ارجببببب ةادببببو اقلبببب     ببببة ال نسبببب   دببببع  ال ببببةصة  

 علبببببب  اتراجبببببت  ببببببةصاعت حا  ببببببب . حرةسببببب ال ل فببببببع الفر ببببب  ادببببببا  الدببببببؤادر  ال رح بببببب  اتسبببببب  صا  

صحببببال النائببببل عببببل اإلفببببار ال نسبببب  ت د دببببة ال ببببدر  أحببببة اببببت  هببببر م سببببا   لببببب الد لصدب   أل الد اف ببببب 

ى صرقبببببب جبببببة جببببب ف  دحبببببل اسببببب دةاديا جبببببة ان بببببر   سببببب ل ان ياحا يبببببا اتق هببببباة ب ل رح بببببا     بببببر اقبببببص

  ال سحر ب صالدائ ب جة ال راب.

https://www.alsumaria.tv/Entity/3172698065/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47585/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/ar/
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 دل صل ةصتر   662  ة ا ةانيا  FTXاني ار دنهب ال دالي الد فر    

ال ببببت را ببببي ةعببببصى  اببببالر  ببببص  القد ببببب  دببببا  ،FTXا ببببةي دنهببببب ال دببببالي الد ببببفر    دببببصاز ل ن ببببصز  

 ةصتر دببببببببل ال دببببببببالي الد ببببببببفر   اببببببببت  ببببببببص  صا ببببببببة   ببببببببرصو  ادجببببببببب.دل ببببببببصل  662ق د ببببببببه 

صدؤسسببببيا سببببا   انحدببببال اببببراة   ،FTXصصا ببببا لهبببب  فب   لببببصد رص     ببببيةي دنهببببب ال دببببالي الرقد ببببب 

سبببباعب  دببببا  دثببببو  24دل ببببصل ةصتر دببببل ال دببببالي الرقد ببببب اببببت آدببببر  662ا ببببةانا  ادجببببا لدببببا   ببببرل دببببل 

 ي الرقد ببببببببببببب .أ ببببببببببببة   فببببببببببببصر اببببببببببببت صا ببببببببببببة  دببببببببببببل أ لببببببببببببا ا ببببببببببببراي ال دببببببببببببال

ص  سببببل الهبببب  فب  صهببببو الدس  ببببار ال ببببانصنت لل صرهببببب را ببببال د للببببر   رحببببب اخدببببصاو دببببل الد بببباا  

ابببت ن بببو اخهبببصو الرقد بببب  لببب  د ببباا    بببر د هبببلب  اإلن رنبببي  FTX  نيبببا  در  بببب   صصا بببا لبببه   بببةأي 

و  ا ببببة  بببب  لل  ل بببب  Nansenل  ل ببببو اخجببببرار الناقدببببب عببببل الد ببببادالي   ببببر الدهببببر   يا.صصا ببببا ل ببببرحب 

دل ببببصل ةصتر دببببل ال صرهبببباي الةصل ببببب صاخدر ح ببببب  صأجبببباو رئبببب ر  662 سببببق و  ببببةا  دببببارقت    دببببب 

ال ببببرحب   دببببل   ببببر الصاجببببم  الجبببب ف دببببل   ببببص   يبببب ء الهببببف اي .صأعلني الدنهببببب  ببببص  القد ببببب  أنيببببا 

دببببل قببببانصل اإلاببببالر اخد رحبببببت  حدببببا  ن بببب  دؤسسببببيا سبببببا   11  ببببةدي  فلببببل  اببببالر   ببببي الفهبببببو 

% دببببل ثرص ببببه اببببت  ببببص  صا ببببة  سبببب ل  بببب ء 94دببببال ارا ببببة  دببببل رئاسببببب ال ببببرحب    ببببةدا ا ببببة ن ببببص  انح

اخزدبببببب.صصا ا لبببببرئ ر دنهبببببب    نبببببانر  لل دبببببالي الرقد بببببب   بببببان   ن  زاص  الببببب    ببببب ر دبببببل أل الدز بببببة 

 .FTXدببببببببل ال ببببببببرحاي قببببببببة  نيببببببببار اببببببببت اخسببببببببا  ع الد  لببببببببب اببببببببت أع ببببببببال الد بببببببباحو اببببببببت 

لببب   ببب   ال ببب صر  بببه  FTXالني بببار ابببت  صرهبببب ال دبببالي الرقد بببب الدنااسبببب صقببباو زاص   ل ال ببب ث ر الحادبببو ل

     بببببص ال  ببببب  ه اخةب  خ بببببةا   ببببب ا اخسببببب ص .2008  بببببة  دؤحبببببةا أل اخزدبببببب الدال بببببب ال الد بببببب عبببببا  

سبببنرى  ببب ث راي د  ا  بببب علببب  السبببصب  داهبببب  النسببب ب خصلئبببا  ،FTXصأ بببار زاص   لببب  أنبببه دبببع سببب صف 

 اي  س   ثرصل سل ا. ،FTXال ر   ل دل ن ا  
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 الرااة ل    ل اني ار د ناء السا   ات حر الء        ه لل   ب ال  اس ب 

أهببببةر دهبببببرو الراابببببة ل  اخ ببببة   صجببببب  اً   بببب ل اني بببببار د نببببباء السببببا   ابببببت د اا بببببب   نبببببارصحالببببب 

(    ناقببببو 2022  ببببر ل الثببببانت  13صقبببباو الدهببببرو اببببت   ببببال  ل بببب   نببببار  نسببببدب دنببببه  )    حببببر الء.

صاجببباو    عبببةة دبببل صسبببائو اإلعبببال    ببباة  اني بببار  نا بببب ابببر  دهبببرو الراابببة ل ابببت حبببر الء الد ةسبببب .

 صإل جببببا  دببببا دجببببدصنه  يبببب ا الهببببةة  ؤحببببة الدهببببرو أل  بببب ء ال نا ببببب قة دببببب صحانببببي   ببببصة للرااببببة ل 

صسببب ب دبببا  ببب ل ال بببرد ل سبببا  اً ص ببب     يبببا  صأل ال   بببب ال  اسببب ب الد ةسبببب قادبببي  يبببةديا ن  قبببب أعدببباو ال 

   ال ر ف ل تس   ال الزصار .

   

صدبببب    أل  اببببر  الدهببببرو حببببال قببببة ان  ببببو دببببل الدصقببببع ال ببببة   البببب  دصق ببببه القة ببببة اببببت  ببببار  الد اا ببببب 

   قرل ةائر  النزا ب .

صأعلنببببي دة ر ببببب الببببةاا  الدببببةنت ال ادببببب  اببببت صقببببي سببببا    اني ببببار أقببببزاء دببببل د نبببب  دهببببرو الرااببببة ل   

    اا ب حر الء  ص ها ب ففو  قرص .سا  اً ات د

(   نببببه  أ ل ببببي اببببرب 2022  ببببر ل الثببببانت  13صقالببببي الدة ر ببببب اببببت   ببببال  ل بببب   نببببار  نسببببدب دنببببه  ) 

الببببةاا  الدببببةنت  نا ببببب دهببببرو الرااببببة ل اببببت الدة نببببب ال ة دببببب  د اا ببببب حببببر الء   ببببة اني ببببار أقببببزاء دببببل 

  دببببا أةى  لبببب   هببببا ب ففببببو  بببب  ن لببببه  لبببب  الد نبببب  ن  قببببب أعدبببباو ال صسبببب ب دببببا  بببب ل ال ببببرد ل ال ببببر ف ل

     دس  ف  ل ل ت ال ال  ا يا .

صأجبببببااي   صعيبببببةي ابببببرب  ن بببببا  البببببةاا  الدبببببةنت  لببببب  صجبببببع اخ بببببرفب ال    ر بببببب ص  بببببالب الدصقبببببع   

      الحادو   س اً لصقص  اني اراي أدرى عل  الزائر ل .
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 ل ةصال  سرائ لت عل  ر و  دل سصر ا.. الةااعاي القص ب السصر ب   هةى 

الببببةااعاي القص ببببب ال ا  ببببب للقبببب   السببببصر  خ ببببةاو د اة ببببب اببببت ر ببببو  دببببل   هببببةي  صحالببببب سببببانا

القص ببببب  صقالي الصحالببببب  ل الببببةااعايالقنببببص ت ال ببببرقت  صقبببباو ال لفز ببببصل السببببصر  أنببببه  قببببص   سببببرائ لت.

ال ببببرقت صأسبببب في عببببةةا دنيببببا  صلبببب  السببببصر   هببببةي خ ببببةاو د اة ببببب اببببت سببببداء ر ببببو  دببببل القنببببص ت 

دببببل ال ببببير الداجببببت  حببببري الصحالببببب الببببةااعاي  26صات  بببب حر الصحالببببب   بببب  اال دز ببببةا دببببل ال فاهبببب و.

 21القص ببببب السببببصر ب أسبببب في عببببةةا دببببل الهببببصار   اإلسببببرائ ل ب الد اة ببببب اببببت سببببداء د بببب ف ةد بببب .صات 

نفبببب  عببببةصانا قص ببببا  ر بببب اي  دببببل أح ببببص ر الداجببببت أعلببببل دهببببةر عسببببحر  سببببصر  أل  ال ببببةص اإلسببببرائ لت

 دل الهصار   دل ا قاء  داو  رب    ر  ف ر ا دس يةاا   ض الن اف ات د  ف دة نب ةد   .

  القاد ب ال ر  ب      دع الدالحت  نف   قراراي ال دب  صو السف ل

  بببب  أدبببب ل عببببا  القاد ببببب ال ر  ببببب أ دبببة أ ببببص ال بببب ف  دببببع صز ببببر دارق ببببب السببببف ل ر بببباض رصسببب ا ال ببببص   

دبببالحت  ح ف بببب د ا  بببب قبببراراي ال دبببب ال ر  بببب  بببصو السبببف ل  صدنيبببا ال دبببو علببب  ن بببو ال جبببص ب الحادلبببب ال

صقاو قدبببباو ر ببببة   الد  ببببة   اسبببب  اخدبببب ل ال ببببا    ل أ ببببص ال بببب ف اسبببب   و الدببببالحت اببببت  بببباخد  الد  ببببة .

ال ر  ببببب ال ببببت  بببب   صأجبببباو أل الل بببباء  نبببباصو ح ف ببببب د ا  ببببب  نف بببب  ال ببببراراي د ببببر اخدانببببب ال ادببببب  ال ببببا ر .

ا دا  ببببا اببببت قدببببب القزائببببر صالد  ل ببببب  ال جبببب ب الفلسببببف ن ب       بببب  الفراببببال عببببةةا دببببل اال بببباي ال ببببت 

صن بببو الد  بببة  عبببل أ بببص ال ببب ف   ح بببةء دبببالو الل ببباء علببب  دبببا   جبببدل صجبببع  ببب ء ال بببراراي دصجبببع ال نف ببب .

  ز بببببز هبببببدصة  بببببية ه ال دبببببب اخد بببببر  دبببببل   قدبببببا  صاجبببببم  بببببصو ةعببببب  الدصقبببببو الفلسبببببف نت  ص

ص ببببةة اخدبببب ل ال ببببا  علبببب  أ د ببببب ال دببببو اببببت الدر لببببب ال اةدببببب علبببب  الفلسببببف ن  ل اببببت اخراجببببت الد  لب .

  سببببناة الدفببببصاي الفلسببببف ن ب علبببب  الهبببب  ة الببببةصلت  داهببببب لقيببببب  صسبببب ع رق ببببب اتع ببببراو  الةصلبببببب 

دببببو علبببب     بببباء الفلسببببف ن ب  أص  ال دببببو علبببب  ن ببببو ال جببببص ب الحادلببببب  بببباخد  الد  ببببة   اجببببال عببببل ال 

صقبببباو ر ببببة   ل قدببببب القزائببببر حانببببي  الدسببببار الة لصداسببببت ل سببببص ب ال جبببب ب علبببب  الدسبببب صى الببببةصلت .

أقببببري   سبببب ر لقنببببب صزار ببببب لببببةع   هببببصو السببببف ل علبببب  ال جببببص ب الحادلببببب اببببت اخدبببب  الد  ببببة   صن ببببو 

أل الدر لببببب الدز ببببة دببببل اتع راابببباي  صع ببببة دببببؤ در ةصلببببت للسببببال  صال دا ببببب لل بببب ل الفلسببببف نت. صأجبببباو 

ال اةدبببببب س  بببببية عدبببببال ة لصداسببببب ا دحثفبببببا    بببببب  رقدبببببب  ببببب ء اخ بببببةاو  لببببب  آل ببببباي صدفبببببف عدبببببو 

ص حبببببر الد  بببببة  أل أ بببببص ال ببببب ف اسببببب دع  لببببب   بببببر  قةدبببببه الدبببببالحت  بببببصو ن بببببائ  اتن دا ببببباي   نف   بببببب.

ت اإلسببببرائ ل ب اخد ببببر  ص ببببةاع ا يا علبببب  ال بببب ل الفلسببببف نت  صع ببببل أ ببببص ال بببب ف  بببب ل  الدق دببببع الببببةصل

د نبببببت  بببببال    ر عبببببل دصقبببببو هبببببر م دبببببل ددففببببباي ال دببببب ل اإلسبببببرائ لت الد فبببببرو صال ببببب اراي ال بببببت 

   نا ببببا  ت سبببب دا  لببببا ال ببببت   ببببصض  ببببو الببببةصل  ل ص  جببببت علبببب  أ  أسببببر ل سببببص ب س اسبببب ب   ببببص  علبببب  
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 نيبببباء ات بببب الو  ص قادببببب الةصلببببب الفلسببببف ن ب ص    بببب  ال  ببببا   السببببلدت  بببب ل ال بببب   ل .  سببببل الد  ببببة  

 اخد ل ال ا .  اس 

 

 

 

 

 اهفةا  فائر  ل دالو عرض قص  ات صت ب  حسار اخد رح ب 

اهببببفةدي فائر ببببال دببببالو عببببرض لفببببائراي عسببببحر ب   ببببصة  لبببب  أر   نبببباي ال ببببرل الداجببببت اتد ار ببببب نببببي   

دببببل ال ببببرل ال الد ببببب الثان ببببب  صسبببب ف ا علبببب  اخرض  دببببالو عببببرض قببببص  اببببت ةاتر  صت ببببب  حسببببار  

السببببلفاي اخد رح ببببب  دببببل ةصل أل   ببببصاار لببببة يا اببببت  بببب ء الدر لببببب د لصدبببباي عببببل عببببةة  سبببب دا أعلنببببي 

 الج ا ا.

 

 

 


