حصاد األسبوع اإلخباري من إذاعة حزب التحرير والية سوريا
الخميس – 2019/11/08م
العناوين:
في الشأن المحلي وارتباطاته اإلقليمية:
 االحتالل الروسً ٌقترف مجزرة برٌف حلب الغربً ,وأرتال الجوالنً تقتحم كفرتخارٌم وتحاصر قرى
محررة.
 المارٌنز ٌحرسون النفط وٌحتضنون فً عٌن عٌسى مٌلٌشٌات أسدهم المتهالك ودبابات المقاول الروسً.
 عشٌة وصول منسق الحرب على اإلسالم وثورة الشام ,أردوغان ٌنشر إحصائٌة إنجازاته فً "مكافحة
اإلرهاب".
في الشأن العربي:
 المخابرات األردنٌة (تدعشن) صغار السن ! وترامب ٌمدد حالة الطوارئ الوطنٌة ضد السودان !.
 عبد المهدي ٌستقبل وفد الكونغرس األمرٌكً ! واالحتجاجات فً كل مكان ! نقاط مهمة فً تجدد ثورات
المسلمٌن !.
في الشأن الدولي:
 القادة األفارقة ٌبٌعون أفرٌقٌا إلى مقدمً العروض الرأسمالٌة !.
 المسلمون ٌشكلون القسم األكبر من المعتقلٌن السٌاسٌٌن فً روسٌا !.
التفاصيل:
متابعات /استهدفت طائرات االحتالل الروسً األربعاء ،بالصوارٌخ الفراغٌة ،منازل المدنٌٌن فً بلدة السحارة
برٌف حلب الغربً ،ما أدى إلى مجزرة راح ضحٌتها سبعة مدنٌٌن و جرح أكثر من ٕٓ آخرٌن  ،إضافة إلى
دمار هائل فً الممتلكات .و قال ناشطون إن القصف استهدف على التوالً منازل سكنٌة ومخٌما عشوائً،
متجاورٌن .و تزامنا مع حملة قصف روسٌة على مدن وبلدات رٌف إدلب .أفادت شبكات محلٌة ببدء هٌئة تحرٌر
الشام هجوما على مدٌنة كفر تخارٌم شمال غرب إدلب ،وذكرت الشبكات وقوع ضحاٌا بٌن المدنٌٌن ،نتٌجة
استهداف المدٌنة بالرشاشات الثقٌلة ومحاولة اقتحامها ،بعد امتناع أهلها عن دفع الضرائب لحكومة اإلنقاذ وطرد
لجان الزكاة من المدٌنة .و خرج أهالً إدلب ورٌفها ،مساء األربعاء ،بمظاهرات هتفوا فٌها ضد قٌادات هٌئة
تحرٌر الشام ،و خرج مئات المدنٌٌن من أهالً مدٌنة كفرتخارٌم برٌف إدلب الشمالً الغربً بمظاهرة أبدت
استعدادهم للدفاع عن مدٌنتهم ضد أي اقتحام من قبل الهٌئة .و شهدت إدلب المدٌنة مظاهرة عند ساحة الساعة،
وتضامن خاللها المتظاهرون مع كفرتخارٌم ونددوا بتجاوزات تحرٌر الشام .و خرج أهالً مدٌنة معرة النعمان
وبلدة كفرومة برٌف إدلب الجنوبً وبلدات كللً وأرمناز برٌف إدلب الشمالً بمظاهرات مشابهة للتعبٌر عن
التضامن مع كفر تخارٌم .وفً السٌاق رئٌس المكتب اإلعالمً لحزب التحرٌر /والٌة سورٌا أحمد عبد الوهاب
تساء :ما الذي ٌستدعً سفك الدماء المعصومة فً كفر تخارٌم؟ مختصرا المشهد بؤنه تصعٌد على المحرر،
مقابل خفضه مع طاغٌة الشام .خاصة و أن الفصائل عقدت الهدن معه بحجة حقن دماء المدنٌٌن ،واآلن توجه
أرتالها وسالحها نحو المدنٌٌن لقمعهم والتسلط علٌهم .إن األمة كلها تستغرب من أرتالكم التً غابت عن بارٌشا

عند دخول األمرٌكان؛ وتحشدت على أبواب كفرتخارٌم لتغتصب سلطان الناس؛ الذٌن رفضوا المكوس
والضرائب والتطبٌق الشاذ ألحكام اإلسالم .و توجه عبد الوهاب إلى العقالء فً هٌئة تحرٌر الشام ,محذرا :لقد
وضعتم أنفسكم فً مواجهة األمة بتسلط حكومة اإلنقاذ التً أرهقت أهالً المحرر وضٌقت علٌهم معٌشتهم ،فال
تضعوا أنفسكم فً مواجهة دامٌة مع األمة ٌكون فٌها مقتلكم ولو بعد حٌن .مشٌرا إلى :أن تركٌا لن تدوم لكم؛
واإلرهاصات األخٌرة ٌنبغً أن تطرق عقولكم بعد حراسة نقاطها .فوهللا إن خرجتم سالمٌن من هذه فلن ٌكون
لكم فً التالٌة لها منفذ ،فقد جعلت قٌادتكم من التراب الشامً خصما لكم .اقتحام كفر تخارٌم جرٌمة بحق األمة
وسٌفتح بابا لن تتمكنوا من إغالقهفقد سقطت دول وأنظمة كبٌرة ركنت إلى قوتها ،القضٌة الٌوم لٌست فرض
السٌطرة على المناطق المكبلة والتً تسمونها محررة ،بل القضٌة هً دفع الظلم عن الناس والتوجه لفتح معارك
حقٌقٌة ضد نظام اإلجرام حتى نرضً ربنا ونكسب ثقة حاضنتنا والتفافها حولنا .وأخٌرا  :فإن دماء األبرٌاء
والمخلصٌن ؛ ٌنبغً أن تراق فً سبٌل هللا؛ وفً سبٌل نصرة المظلومٌن وإسقاط النظام ولٌس فً خالفات
داخلٌة تخدم فً مآلها الحل السٌاسً األمرٌكً .ولذلك البد من تصحٌح المسار وترتٌب الصفوف داخل الهٌئة
وغٌرها من الفصائل لتحقٌق تغٌٌر حقٌقً وجذري ٌإسس بنٌانه على تقوى من هللا ورضوان.
وكاالت /سٌر الجٌش األمرٌكً برفقة "قوات األساٌش" الكردٌة األربعاء ،دورٌة عسكرٌة قرب حقلً نفط
رمٌالن ،و "السوٌدٌة فً مثلث الحدود السورٌة التركٌة العراقٌة شمالً شرقً سورٌا .و فً األثناء ,قالت
مصادر محلٌة إن أكثر من ٓٗ مدرعة عسكرٌة روسٌة وشاحنات تحمل معدات وأسلحة وذخٌرة ،دخلت
األربعاء من المناطق الخاضعة لسٌطرة قوات النظام جنوب الرقة ،إلى مدٌنة الطبقة غربها ،وصوال إلى عٌن
عٌسى ،واستقرت فً "اللواء ٕ ،"2دون معرفة الجهة األساسٌة التً أتت منها .وبحسب وكالة ستٌب اإلخبارٌة
فإنها المرّ ة األولى التً تصل بها هذه الكمٌات والنوعٌات من األسلحة الروسٌة للمنطقة ،وٌعتبر تطور بارز من
خالل دعم روسً صرٌح لمٌلٌشٌا التً تدعمها الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة .بالتنسٌق مع القوات الروسٌة ،سلمت
"قوات سورٌا الدٌمقراطٌة" لقوات النظام ،تسعة مقاتلٌن سابقٌن كانوا منتسبٌن لحركة "أحرار الشام " محتجزٌن
لدٌها منذ عام ٖٕٔٓ ،فً سجن ببلدة عٌن عٌسى (شمال مدٌنة الرقة) .بٌنما أنشؤت القوّ ات األمرٌكٌة قاعدتٌن
جدٌدتٌن ومطار للمروحٌات الخاصّة بقوّ اتها ،فً رٌف دٌر الزور الخاضع لسٌطرة مٌلٌشٌا قسد .وكشفت
المصادر ،إن القاعدة األولى تم إنشاإها فً حقل الكشمة النفطً ،ما بٌن مدٌنة هجٌن وبلدة الشعفة .أمّا الثانٌة،
فهً القاعدة الفرنسٌة سابقا ،المحاذٌة لبلدة السوسة .أعلن رئٌس لجنة الشإون الدولٌة فً مجلس االتحاد
الروسً ،قسطنطٌن كوساتشوف ،أن نشر القوات األمرٌكٌة بشمالً سورٌا ٌخلق مخاطر فً المنطقة .وقال
كوساتشوف فً حدٌثه لوكالة "نوفوستً" الروسٌة ،األربعاء :إنه إضافة إلى "اإلزعاج" القانونً توجد هناك
مخاطر وقوع هجمات بالصدفة على الدورٌات السورٌة والروسٌة المتواجدة فً هذه المنطقة بشكل شرعً خالفا
للوحدات األمرٌكٌة.
األناضولٌ /زور تركٌا ,الجمعة ,المنسق األمرٌكً للتحالف الصلٌبً الدولً و ملف اإلجهاز على ثورة الشام,
جٌمس جٌفري ،وأفادت الخارجٌة األمرٌكٌة ،فً بٌان لها األربعاء،أن جٌفري سٌزور مدٌنة إسطنبول والعاصمة
أنقرة ٌومً  8و 2نوفمبر ،لعقد لقاءات مع مسإولٌن أتراك ،وآخرٌن من المعارضة السورٌة .و عشٌة وصول
جٌفري ,كشف الرئٌس التركً ،أردوغان ،أن نجل زعٌم تنظٌم " تنظٌم الدولة" "أبو بكر البغدادي" ،موجود بٌن
أفراد أسرته الموقوفٌن فً تركٌا .جاء ذلك خالل مإتمر صحفً عقده الخمٌس ،فً مطار "أسن بوغا" بالعاصمة
التركٌة أنقرة ،قبٌل توجهه إلى المجر فً إطار زٌارة رسمٌة .وقال أردوغان" :ضبطنا إلى جانب زوجة
البغدادي نجله الذي تم التؤكد من حمضه النووي وهذا أمر مهم بالنسبة لنا" .وأضاف أردوغان" :نعمل على نقل
أفراد أسرة البغدادي الذٌن ألقٌنا القبض علٌهم إلى مراكز الترحٌل ،وسٌبقون هناك بانتظار قرارات وزارة

العدل" .وأشار إلى أن عدد عناصر" تنظٌم الدولة" الذٌن حُظر دخولهم إلى تركٌا بلغ لغاٌة الٌوم  6ٙألفا،
والذٌن تم ترحٌلهم ٓ٘٘ 6شخصا ،وٌقبع حالٌا  ٔٔٗ2منهم فً السجون .وكانت وزارة الدفاع التركٌة نشرت
بٌانا فً الٖمن تٕ حول قرارات مجلس النواب األمرٌكً وقرارات المجلس القومً الفرنسً جاء فٌه "على
الرغم من التوصل إلى اتفاقٌة فً كثٌر من المواضٌع إال أنه لم ٌتم التوصل إلى النتٌجة نفسها بخصوص المرحلة
النهائٌة ،وقد ُتركت تركٌا لوحدها ولألسف فً مجال مكافحة اإلرهاب" .هذا تعلٌق :كتبه االربعاء إلذاعة المكتب
اإلعالمً المركزي لحزب التحرٌر أرجان تكٌن باش (تسجٌل).
المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير /فً كلمة له بالجلسة االفتتاحٌة للجنة الدستورٌة ,قال رئٌس وفد
المعارضة فً كلمة له بالجلسة االفتتاحٌة "ٌجب علٌنا تغٌٌر الطرٌقة التً نفكر بها والتوقف عن العمل وفق
دوافعنا واالستماع إلى بعضنا البعض" وقال رئٌس وفد النظام بلجنة الدستور السوري" :ال ٌمنعنا النظر بؤي
تعدٌل على الدستور الحالً أو تغٌٌره بحٌث ٌطوّ ر واقعنا وٌحدث تغٌٌرا إٌجابٌا ٌنعكس على حٌاة شعبنا" .هذا
تعلٌق :كتبه إلذاعة المكتب اإلعالمً المركزي لحزب التحرٌر منٌر ناصر عضو المكتب اإلعالمً المركزي
لحزب التحرٌر فً والٌة سورٌا منٌر ناصر (تسجٌل).
المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير /أعلن وزٌر الخارجٌة التركً مولود تشاووش أوغلو ،أن تركٌا
أحبطت "مكٌدة كبٌرة" ،تتمثل بوجود أطراف فً مقدمتها فرنسا و(إسرائٌل) ،اللتان ترٌدان إقامة دولة بً كا كا"
شمالً سورٌا .وأكد تشاووش أوغلو حققنا عبر االتفاقٌْن مع واشنطن وموسكو ما كنا نرٌده وبؤقل الخسائر ،ولو
لم نطلق عملٌة 'نبع السالم' لما تحققت هذه األمور" .هذا تعلٌق :كتبته االحد إلذاعة المكتب اإلعالمً المركزي
لحزب التحرٌر األستاذة أسماء الجعبة (تسجٌل).
المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير /أقر مجلس النواب األمرٌكً قرارا باالعتراف رسمٌا بما ٌسمى
"اإلبادة الجماعٌة لألرمن" ،وهً خطوة أغضبت تركٌا فً ظل العالقات المتوترة أصال بٌن البلدٌن .أقر المجلس
بؤكثرٌة ٘ٓٗ أصوات مقابل ٔٔ القرار الذي ٌإكد اعتراف الوالٌات المتحدة بما ٌعرف بـ"اإلبادة األرمنٌة"،
وٌعتبر األرمن أن ما ٌقولون إنه قتل جماعً لشعبهم بٌن عامً ٘ٔ ٔ2وٌ ٔ2ٔ6رقى إلى مصاف اإلبادة ،وهو
ادعاء ال تعترف به سوى نحو ٖٓ دولة وتنفٌه تركٌا بشدة .وتإكد تركٌا عدم إمكانٌة إطالق صفة "اإلبادة
العرقٌة" على أحداث ٘ٔ ،ٔ2بل تصفها بـ"المؤساة" لكال الطرفٌن ،وتدعو إلى تناول الملف بعٌدا عن الصراعات
السٌاسٌة ،وحل القضٌة عبر منظور "الذاكرة العادلة" ،الذي ٌعنً التخلً عن النظرة األحادٌة الجانب إلى
التارٌخ .هذا تعلٌق :كتبته االثنٌن إلذاعة المكتب اإلعالمً المركزي لحزب التحرٌر ,األخت دارٌن الشنطً
(تسجٌل).
في الشأن العربي:
عبد المهدي ٌستقبل وفد الكونغرس األمرٌكً ! واالحتجاجات فً كل مكان ! نقاط مهمة فً تجدد ثورات
المسلمٌن !.
المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير /بٌن الفٌنة والفٌنة تطلق المخابرات جواسٌسها بٌن رواد المساجد من
صغار السن ،لإلٌقاع بهم واقتٌادهم إلى زنازٌن المخابرات ،واضطهادهم وامتهان كرامتهم وضربهم وإجبارهم
على التوقٌع على تهم باطلة أو على أوراق بٌضاء ٌملإونها بما ٌملٌه علٌهم إجرامهم ،وعندما ٌحول المتهم إلى
محكمة أمن الدولة تتم المماطلة لتستغرق شهورا طوٌلة ،ومع مرور األٌام والشهور ٌتم التحاور بٌن السجناء
فٌقوم سجناء تنظٌم الدولة بإقناع بقٌة السجناء بالفكر التكفٌري ،لٌتم فٌما بعد استخدامهم من المخابرات فً

العملٌات التفجٌرٌة فً األوقات التً ترٌد الدولة أن تمرر أمرا ما .قراءة فً مقالتة كتبتها إلذاعة المكتب
اإلعالمً المركزي لحزب التحرٌر ,األخت راٌة مالك – والٌة األردن (تسجٌل).
المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير /قال رئٌس المكتب السٌاسً لحركة "حماس" ،إسماعٌل هنٌة ،األحد،
إن الفصائل تلقت ردا بموافقة الرئٌس ،محمود عباس ،على إجراء انتخابات رئاسٌة وتشرٌعٌة فً فلسطٌن.
وأوضح هنٌة خالل مإتمر صحفً أعقب اجتماع الفصائل برئٌس لجنة االنتخابات المركزٌة ،حنا ناصر ،فً
قطاع غزة ،أن الفصائل أكدت خالل المشاورات ضرورة إجراء االنتخابات وفق الصٌغة التً تم االتفاق علٌها،
والتً حملها رئٌس لجنة االنتخابات إلى الرئٌس عباس .وأشار إسماعٌل هنٌة إلى وجود ارتٌاح على المستوى
الوطنً والفصائلً لمسار االنتخابات الذي فتح الباب واسعا أمام تحقٌق مصالحة حقٌقٌة وترتٌب البٌت
الفلسطٌنً ،والعمل بشكل مشترك للخروج من المؤزق الراهن .وأفاد رئٌس المكتب السٌاسً لحركة "حماس"
بؤن اجتماع الٌوم "كان استمرارا للحوارات وبناء المشهد اإلٌجابً الذي حصل فً اللقاء السابق" (تسجٌل).
المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير /استقبل رئٌس مجلس الوزراء العراقً ،عادل عبد المهديٌ ،وم
األحد ،وفدا من الكونغرس األمرٌكً برئاسة النائب عن الحزب الدٌمقراطً فً واشنطن ورئٌس لجنة القوات
المسلحة ،آدم سمٌث .وجرى خالل اللقاء بحث العالقات وسبل تعزٌز التعاون الثنائً ،وأكد عبد المهدي أن
العراق ٌحرص على إقامة أفضل العالقات مع الوالٌات المتحدة ومع محٌطه العربً واإلقلٌمً ،وأن الحكومة
ماضٌة بتنفٌذ خططها فً إصالح المنظومة السٌاسٌة واالقتصادٌة وتوفٌر أجواء آمنة ومستقرة تساعد على دفع
عجلة اإلعمار والبناء وتشغٌل الشباب (تسجٌل).
المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير /ارتفعت صٌحات االحتفال فً لبنان بسقوط الحكومة باستقالة رئٌس
الوزراء سعد الحرٌري ,رغم أن معظم المتظاهرٌن قالوا إن هذا مجرد نصر أولً فً معركة طوٌلة األمد .و مع
تجدد الثورات فً بالد المسلمٌن ،ضد الحكام الظلمة الذٌن أذاقوا شعوبهم القهر والذل والعار والفقر ،نتٌجة
تطبٌق أنظمة وضعٌة من حكم البشر ،بدل شرٌعة هللا ،هذه بعض النقاط المهمة :كتبها السبت إلذاعة المكتب
اإلعالمً المركزي لحزب التحرٌر عبد الرحمن األثوري –الٌمن (تسجٌل) .فً ذات السٌاق ,و تحت عنوان:
االحتجاجات فً كل مكان ! هذا تعلٌق :كتبته األحد إلذاعة المكتب اإلعالمً المركزي لحزب التحرٌر أ .نادٌة
رحمن (تسجٌل).
المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير /أقٌمت فً العاصمة السّعودٌّة الرّ ٌاض للمرّ ة األولى مباراة
استعراضٌّة للمصارعة ال ّنسائٌّة كانت أعلنت عنها ّ
منظمة المصارعة ال ّترفٌهٌة "دبلٌو.دبلٌو.إي" ( .)WWEوقد
أثارت الفعالٌّة جدال مجتمعٌّا واسع ال ّنطاق فً السعودٌة ،حٌث ُت ّتهم هٌئة ال ّترفٌه التً ٌترأّسها تركً آل ال ّشٌخ
بال ّتجاوز على قٌم المجتمع السّعوديّ  ...وكانت أغلب ردود الفعل على وسائل ال ّتواصل رافضة ومندّدة بإقامة مثل
هذه المبارٌات فً بالد الحرمٌن .فً المقابل ،عبّر بعض المغرّ دٌن عن تؤٌٌدهم لهذه الفعالٌّة .زٌنة الصامت وهذا
ال ّتعلٌق ,الذي كتبته االحد إلذاعة المكتب اإلعالمًّ المركزيّ لحزب ال ّتحرٌر (تسجٌل).
المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير /وسط استمرار التوتر مع تركٌا ،أطلقت مصر والٌونان وقبرص،
األحد ،التدرٌب العسكري البحري الجوي المشترك "مٌدوزا –  ،"2لمواجهة "تهدٌدات محتملة فً البحر األبٌض
المتوسط" .وذكر الناطق الرسمً باسم القوات المسلحة المصرٌة ،العقٌد تامر الرفاعً ،عبر بٌان" :فً إطار
الخطة السنوٌة للتدرٌبات المشتركة التً تنفذها القوات المسلحة لتعزٌز ودعم التعاون العسكري مع الدول الشقٌقة
والصدٌقة ،انطلقت فعالٌات التدرٌب البحري الجوي المشترك مٌدوزا  2 -بمشاركة عناصر من القوات البحرٌة

والقوات الجوٌة والقوات الخاصة المصرٌة والٌونانٌة والقبرصٌة ،والذي ٌستمر لعدة أٌام بمسرح عملٌات البحر
المتوسط بدولة الٌونان" (تسجٌل).
المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير /مدد البٌت األبٌض بحسب صفحته الرسمٌة مفعول القرار بتمدٌد حالة
الطوارئ الوطنٌة المفروضة على السودان منذ عام ٔ226م الذي ٌجدد دورٌا فً الثالث من تشرٌن
الثانً/نوفمبر كل عام وقال بٌان البٌت األبٌض "رغم التطورات اإلٌجابٌة األخٌرة فً السودان فإن األزمة التً
نشؤت عن أفعال وسٌاسات حكومة السودان والتً أدت إلى إعالن حالة طوارئ وطنٌة بموجب األمر التنفٌذي
( )ٖٔٓٙ6لم تحل بعد .هذا تعلٌق :كتبه االثنٌن إلذاعة المكتب اإلعالمً المركزي لحزب التحرٌر إبراهٌم
عثمان الناطق الرسمً لحزب التحرٌر فً والٌة السودان (تسجٌل).
في الشأن الدولي:
المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير /حضر رإساء دول أكثر من ٓٗ دولة أفرٌقٌة أول قمة بٌن أفرٌقٌا
وروسٌا فً سوتشً .واستضاف الرئٌس الروسً فالدٌمٌر بوتٌن القمة التً استمرت ٌومً ٖٕ وٕٗ تشرٌن
األول/أكتوبر  ٕٓٔ2إلى جانب الرئٌس المصري عبد الفتاح السٌسً الذي ركز بشكل أساسً على صفقات
األعمال مع أفرٌقٌا وكذلك على األمن .فً مقابلة سابقة أجرتها خدمة األخبار تاس التً تدٌرها الدولة الروسٌة
ونشرت ٌوم االثنٌن ٕٔ ،تشرٌن األول/أكتوبر  ،ٕٓٔ2قال بوتٌن" :إن القمة التً استمرت لمدة ٌومٌن ...هً
محاولة إلحٌاء عالقات الحرب الباردة السابقة ،عندما تحالفت األنظمة األفرٌقٌة فً كثٌر من األحٌان مع موسكو
فً المنافسة األٌدٌولوجٌة مع الوالٌات المتحدة قبل انهٌار االتحاد السوفٌتً" ،إنه "حدث غٌر مسبوق ومعٌاري".
األستاذ شعبان معلم الممثل اإلعالمً لحزب التحرٌر فً كٌنٌا ,وهذا التعلٌق ,الذي كتبه الثالثاء إلذاعة المكتب
اإلعالمً المركزي لحزب التحرٌر (تسجٌل).
المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير /ذكر رادٌو الحرٌة فً ٖٓ تشرٌن األول/أكتوبر الماضً ،فً ٌوم
ذكرى ضحاٌا االضطهاد السٌاسً ،أن جمعٌة المدافعٌن عن حقوق اإلنسان "مٌمولاير" نشرت قائمة حدٌثة
بالمعتقلٌن السٌاسٌٌن فً روسٌا .فً هذه القائمة غٌر الكاملة توجد أسماء عائالت ٖ٘ٓ معتقلٌن سٌاسً ٌقبعون
فً السجون على خلفٌة سٌاسٌة ،ولكن الرقم الحقٌقً فً روسٌا أكبر .التعلٌق :كتبه االربعاء إلذاعة المكتب
اإلعالمً المركزي لحزب التحرٌر سلٌمان إبراهٌموف (تسجٌل).
المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير /حسب تصنٌفات المعاٌٌر األمرٌكٌة ٌعٌش تحت مستوى خط الفقر
حوالً  ٖ8ملٌون مواطن بٌنهم ٕٔ ملٌون طفل .كما نقل حساب قناة الجزٌرةعلى توٌتر عن تقرٌر لألمم
المتحدة ٕ ،تشرٌن الثانً  .ٕٓٔ2هذا تعلٌق :كتبه االثنٌن إلذاعة المكتب اإلعالمً المركزي لحزب التحرٌر م.
أسامة الثوٌنً – دائرة اإلعالم /الكوٌت (تسجٌل).

