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 خـــانـــٌذ فــٙ أسض انخـهــــٕد

 

 بقهى: يٙ بُت يحًذ آل خهٛفة 

تشاندددددت يددددٍ تددددداسٚن ٔغددددٍ  ددددداٌ أيٛشَدددددا تصددددذلق انقهدددددف نخوددددش انفقدددددذ ٔاخشههددددت ديدددددٕق انحدددددضٌ بً دددداْذ 

 انغانٙ يٍ سسى ياليحٓا ٔشكلم يعًَٕٓا ْٕٔٚشٓا ٔلًق إداستٓا ٔاسشقشاسْا.

صددددالف اناددددًٕ انًهكددددٙ انيٛددددش خهٛفددددة بددددٍ سددددهًاٌ نددددّ فددددٙ  هددددف  ددددم فددددشد يُددددا يكاَددددة  ابشددددة ٔيٕا دددد  

 نٍ َُااْا.



 
 

 الرصد الصحفي
News Monitoring 

 

 15 0202-نوفمبر –

 

  

 
 

2 

نحهددددى انوحدددددشٍٚ  دددداٌ نددددٙ شدددددشد انمًددددم تحددددت إداستدددددّ ٔلكًشددددّد ٔتشابمددددت يحهددددداٌ   دددداٌ فٛٓددددا انادددددُذ 

 نشكٌٕ صٕستٓا انجًم ٔأٌ تكٌٕ ي اس شٓا لهٗ انًاشٕٖ انمانًٙ لاظشة.

ناددددددت أَددددددا يددددددٍ أسددددددثم ْددددددزا انشدددددداسٚن فُٓددددددا  انك ٛددددددش يًددددددٍ سددددددٛكشوٌٕ ٕٔٚ قددددددٌٕ ٔيددددددٍ لاصددددددشٔا 

انوددددددذاٚا  انٔنددددددٗ ٔت ددددددكم انصددددددٕسة انشددددددٙ لشفددددددت بٓددددددا انوحددددددشٍٚ ٔسسددددددخت فددددددٙ را ددددددشة خهٛثُددددددا 

 ًٙ.ٔٔغُُا انمشبٙ انكوٛش ٔبمذْا انمان

أ شددددف انٛددددٕو لددددٍ تثشبددددة شخصددددٛة يددددك سجددددم انذٔنددددة ٔاناددددُذ ٔا سددددى انددددز٘ َُهقددددّ بدددد جالل ٔ  ٛددددش  

 يٍ انًحوة.

فددددٙ يكشوددددّ فددددٙ أٔل لًددددم لكددددٕيٙ نددددى أتددددذس  فددددٙ يُاصددددوّ  فددددٙ أٔل نقدددداج سسددددًٙ ٚثًمُددددٙ بددددانكوٛش

ٔ  لهدددددددى ندددددددٙ بقٕالدددددددذ انًكسادددددددا  انشسدددددددًٛةد ٕٚيٓدددددددا  ددددددداٌ انسدددددددوٕق انٔل فدددددددٙ ٔصاسة ا لدددددددالود 

ا نه قافدددددة ٔانشدددددشال اندددددٕغُٙد  ُدددددت انٕلٛدددددذة بدددددٍٛ ل دددددذ يدددددٍ انشجدددددال تدددددذافمٕا نهادددددالو ٔ دددددٛال   يادددددالذ 

لهددددٗ انكوٛددددش ان دددداين فددددٙ ٔ فشددددّ ٔانددددز٘ تمكددددت َفشتددددّ يددددا ٚفكددددش فٛددددّد اسددددشُكش تددددذافمٓىد فددددانثًٛك 

 ددددذ سددددوقُٙ نٛحشددددم انكشسددددٙ ان ددددشت إنددددٗ يثهاددددّد فثدددداج تشتٛوددددٙ انخٛددددش ٔنددددى ٚددددشض  بددددزن  فُدددداداَٙ 

يُددددددّد ْدددددزِ انوذاٚددددددة  اَددددددت تمُددددددٙ نددددددٙ انك ٛدددددشد فددددددانغهػ  ٛددددددش ياددددددًٕ  بددددددّ   شٚوددددددة باسدددددًٙ ن ددددددٌٕ

ٔالدددددشالل انًقالدددددذ   ٚكدددددٌٕ بانٓشٔندددددةد ألدددددٕد يدددددٍ ْدددددزِ انضٚددددداسة ٔأَدددددا ٔا قدددددة ب َدددددّ انادددددُذ نكدددددم فدددددشد 

 يُا ٔأَّ   ٚشظٗ بانشثأصا .

ٔلدددددٍٛ ظدددددقت بٕظدددددك صدددددمفد  شودددددت نهكوٛدددددش خهدددددات اسدددددشقانة ٔ دددددادس  يكشودددددٙ ٔندددددى ٚقوهدددددّد ٔبقدددددٙ 

ا إنددددددٗ أٌ لددددددذ  بمددددددذ أ  ددددددش يددددددٍ لدددددداو فكاَددددددت إشددددددشا ة لعددددددٕسِ فددددددٙ ا لشفددددددا   انٕظددددددك يمهق دددددد

ا نقهدددددداق ان قافدددددة ٔانفُددددددٌٕ انددددددز٘ اصدْدددددش فددددددٙ لٓددددددذِ  انشسدددددًٛة انشددددددٙ لدددددشد لهددددددٗ سلاٚشٓددددددا سدددددُذ 

مٓى نٛصدددددددو  انًمدددددددشض انادددددددُٕ٘  ْٔددددددٕ انقشٚدددددددف يدددددددٍ انً قفددددددٍٛ ٔانفُددددددداٍَٛ ٔيدددددددٍ دلًٓدددددددىد ٔشددددددثل

 لاو. نهفٌُٕ انش كٛهٛة لذ  ا ٔغُٛ ا ُٚشفشِ انثًٛك  م

)بمددددددذ شددددددٕٓس سددددددشة يددددددٍ انفصددددددم  ألددددددٕد نلفددددددٗ ب ددددددشد  8002انًحهددددددة ان اَٛددددددة فددددددٙ َددددددٕفًوش 

 انحعٕس فٙ يثهت انٕصساج ٔلًم لقٛوة ان قافة ٔا لالو.

فدددددٙ ْدددددزِ انثهادددددا  تمهًدددددت انك ٛدددددشد يدددددٍ َفشتدددددّ ٔإشددددداساتّ  ُدددددا َمهدددددى إٌ  ددددداٌ سدددددٛقوم بًقشدددددش  أٔ 

 يوادسة أٔ سٛشفعٓا.

يٕا دددددد  يحفدددددددٕسة فددددددٙ اندددددددزا شةد أٔنٓددددددا لدددددددٍٛ أنغدددددددٗ فددددددٙ ْدددددددزِ اناددددددُٕا  انادددددددت  اَددددددت ُْدددددددا  

لًاٚدددددددة ندددددددٙ يدددددددٍ تهدددددددأل بمعدددددددٓىد   ٚشظدددددددٗ بدددددددانغهػ ٔ  ٚقودددددددم إ   اسدددددددشثٕات يثهدددددددت انُدددددددٕات

 بانشمايم انحكٛى.
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ٔلدددددٍٛ جددددداج سفدددددط انًانٛدددددة نشًشٚدددددش يٛضاَٛدددددة ان قافدددددة ٚدددددٕو  اَدددددت انًُايدددددة لاصدددددًشٓا انمشبٛدددددة فدددددٙ 

انادددددًٕ بانٓدددددات د فقدددددذ اَشٓدددددٗ اندددددذٔاو  د  اَدددددت ْدددددٙ انًدددددشة انٔندددددٗ انشدددددٙ أ هدددددى فٛٓدددددا صدددددالف8008

انشسدددددًٙ ُْٔددددددا  إجدددددداصة انمدددددداو انثذٚددددددذ ٔإرا نددددددى تًدددددشس انٛددددددٕو نددددددٍ ٚكددددددٌٕ انٕ ددددددت  افٛ ددددددا  جددددددشاجا  

ٚشههدددددف إ ًانٓدددددا يدددددك دٔاردددددش أخدددددشٖد اسشفاددددداساتّ  اَدددددت ٔاظدددددحة ٔلاصيدددددةد ٔأيدددددشِ جددددداج فدددددٙ ٔ شدددددّ 

 نُٛشصش نه قافة.

ٕل لهددددددٗ انًٛضاَٛدددددةد فددددددٙ َٓاٚددددددة يحهدددددة  ان ددددددة يدددددك ي دددددداس شُا فدددددٙ إ اددددددوٕ يدددددٛالٌد ٔتمددددددزس انحصددددد

انثهاددددددة َقهددددددت إنددددددٗ انكوٛددددددش أًْٛددددددة انً دددددداس ة فكدددددداٌ سدِ انددددددز٘   أَادددددداِ: انً دددددداس ا  انمانًٛددددددة 

يًٓددددددة ٔ  بددددددذ يددددددٍ لعددددددٕس انوحددددددشٍٚ. ٔتحقددددددق انفددددددٕص فكدددددداٌ جُددددددا  يًهكشُددددددا ْددددددٕ انٕلٛددددددذ يددددددٍ 

 انً اس ا  انمشبٛة انز٘ لصذ جارضة انمًاسة ٔنٕ  دلًّ يا تحقق رن .

د ٔلدددددٍٛ جددددداج انشغٛٛدددددش اندددددٕصاس٘ اندددددز٘  ابدددددت فٛدددددّ ان قافدددددة 8002ٛدددددش فدددددٙ انمددددداو راتدددددّ انً دددددٓذ انخ

لددددددٍ انحقارددددددف انحكٕيٛددددددة ٔلعددددددٕس يثهددددددت انددددددٕصساجد اسددددددشًش تٕاصددددددهٙ يددددددك انكوٛددددددش فددددددٙ يثهاددددددّ 

ٔانشثدددددداس ٔسجددددددال انلًددددددال ٔانًددددددٕاغٍُٛ ٔ ددددددم يددددددٍ  انمددددددايش بًخشهدددددد  غوقددددددا  انًثشًددددددكد ا داسٚددددددٍٛ

م فددددشد فددددٙ لعددددشتّ ٚكدددددٌٕ يحددددػ اْشًايددددّد ٔ اَدددددت ٚحددددشد لهددددٗ ْددددزا انهقددددداج انسددددوٕلٙد لٛدددد   ددددد

 أبهغ يٍ  م  الو. َفشتّ ٔ وعة ٚذِ فٙ اناالو

فدددددٙ انقهدددددف ٔانٕجدددددذاٌد ٔلضاهَدددددا انٕلٛدددددذ خهدددددٕدِ فدددددٙ را دددددشة  دددددم فدددددشد فدددددٙ  سلدددددى ر أيٛشَدددددا انادددددا ٍ

 أسض انخهٕد.

 

 

 

 

 

 

 


