
يقارعلا نأشلاب  ىنعت  ةيربخ  ةلاكو 
يلودلاو

نحنةيسيئرلا انبفئاظونم  لصتا      

انه ثحبلا  ةملك  عض 

رابخالا رخآ 

18:57:39 2016-11-15
فشكت رايط  نود  نم  ةرئاط  ....ويديفلاب 

ةيجوز ةنايخ 

18:20:34 2016-11-15
ناريط ةلحر  لالخ  راودلا  نم  يناعي  يسيم 

نيتنجرألا عم 

17:21:52 2016-11-15
يحزان ىلا  تادعاسم  لسرت  ايكرت 

لصوملا

17:16:13 2016-11-15
كاتشاه نقلطي  تايدوعس  ءاسن 

؟ ببسلاو يفيرعاي  _ كركشن _ نل #

16:52:12 2016-11-15

ىلع تاءارجإلا  زيزعتل  وعدي  يدابعلا 
ىلع ءاضقلا  دعب  ايروس  عم  دودحلا 

شعاد

16:31:50 2016-11-15
يناريالا ناريطلا  ةكراشم  انضفر  يدابعلا :

قارعلاب شعاد  فصق  يف  يندرالاو 

15:38:37 2016-11-15
ةديدج ءايحا  ةثالث  محتقت  ةينمالا  تاوقلا 

لصوملا يف 

15:15:19 2016-11-15
ءابناو دادغب  يف  ةددشم  ةينما  تاءارجا 

لاوجتلل رظح  نالعا  نع 

وينيروم2016-11-15 15:09:54 مامتها  ىلع  دري  ةنولشرب  مجن 

؟ 2016-11-15 14:42:05 يدابعلا ىلا  دنالوه  ةلاسر  تنمضت  اذام 

ياكس ةلاكو  ميمصت  دهاشت  فيك 
؟ سرب

ديج  
طسوتم  
ءيس  

جئاتن كتوص    فضأ 

رخآ
رابخالا

عالطتسا

تالاقم

ةيلحم نوؤش   : 02:52مسق  - 12/03/2016 خيراتب :  1208رشن  ةدهاشملا : ربخلاددع  قيدصلةعابط  طخلالاسرا  مجح 

 
سرب : ياكس  / دادغب

 
دنالتراه ةـمظنم  عم  نواـعتلاب  قارعلا  يف  ةـيددعتلا  ىلع  ظاـفحلاو  تاـيلقالا  نوؤشب  ةـصتخملا  ةـيقارعلا  تاراـسم  ةسـسؤم  تنلعأ 

يف تبسلا  مويلا  دقع ، يفحص  رمتؤم  يف  ةيددعتلا ،" نع  ةباتكلا   " ةزئاج نودعـس ، ىفطـصم  يقارعلا  يفاحـصلا  زوف  نع  ةيكريمألا ،
.دادغب ةيقارعلا  ةمصاعلا 

 
ةينطولا ةـقاطبلا  نوناق  نع  ةدام  تاـيلقألا ) دـض  ثعبلا "  " نيناوق جاـتنإ  دـيعي  يقارعلا  ناـملربلا  ) هتـصق نع  ةزئاـجلا  نودعـس  لـصحو 

ربع هيلإ  نودوعي  قارعلا  دوهي   ) لثم قارعلا ، يف  عونتلا  نع  ةيبنجأو  ةيبرع  عقاوم  يف  اهبتك  ةيفحـص  صـصق  ةدـع  نعو  ةدـحوملا ،
تابلاطم ..قارعلا  يف  دوسلا   ) نعو ةينورتكلالا ، ةيكريمالا  روتينوملا  ةفيحص  يف  ةيزيلكنالاو  ةيبرعلا  نيتغللاب  ةروشنملا  ناتسدرك ) 
رييغتلاو شعاد  ددــمت   ) كلذــكو ةــيزيلكنالاو ، ةــيبرعلا  نيتغللاـب  يناـملألا  شاــقن  عـقوم  يف  روـشنملا  ةــيلقأك ) مـهب  فارتعــإلل 

ةيلحم ةيمالعا  تاسـسؤم  يف  ترـشن  ىرخا  عيـضاوم  ةدعو  ةـينانبللا ، رابخألا  ةفيحـص  يف  روشنملا  تيتفتلا ) نمز  هنإ  يفارغوميدـلا :
.ةيبرعو
 

ام نع  ثحبت  ناو  ةسايـسلا ، ريغ  ىرخا  اياضقل  تفلت  نأ  بجي  قارعلا  يف  ةفاحـصلا   " نإ ةزئاـجلا : همالتـسإ  شماـه  ىلع  نودعـس  لاـقو 
يف جـتنت  يتلا  نييـسايسلا  رابخا  لقانت  ربع  ةـيهاركلا  تاـباطخب  لاغـشنالا  مدـعو  ةـشمهملا  حئارـشلا  ىلع  ءوضلا  طلـسي  نا  هنكمي 

". رثكا يعامتجا ال  ككفت  ةلصحملا 

 
نيرخالا لذبيل  ةيعيجشت  زئاوج  يه  امناو  ءيش ، يأ  ينهملا  يفحـصلا  ديـصرل  فيـضت  نا  نكمي  ةزئاج  ةيا  الو  هذه  ةزئاجلا   " نأ فاضأو 

". هلمع يف  ةزئاج  ةيا  ىلع  لصحي  نم  لساكتي  نأو ال  ناسنالا ، مومه  نع  ثحبلا  يف  فعاضم  دهج 
 

ةيقارعلا تاراسم  ةسـسؤم  اهتحنم  يتلا  ةزئاجلا  ملاعلاو ، قارعلا  يف  ةـيئادنملا  ةـفئاطلا  سيئر  ولح  راـبج  راتـس  ةـما  شيرلا  ملـسو  
.نودعس ىفطصمل  ةيكريمالا  دنالتراه  ةمظنمو 

 

" ةيددعتلا نع  عافدلا  ةفاحص   " ةزئاج يقارع  يفحص  ناحنمت  ةيكريمأو  ةيقارع  ناتسسؤم 

رابخالا
يسايسلا دهشملا 
ينمألا دهشملا 

ةيلحم نوؤش 
ةيلودو ةيبرع 

لامعأو لام 
ةضاير
ريراقت

تاعونم

ىرخآ
تالاقم

ءارقلا تالاقم 
ويديف

قيلعتو ةروص 

نحن نم 
ةيصوصخلا ةسايس 

عقاوملا ليلد 
RSS ةمدخ

فئاظو
نحن نم 

انب لصتا 
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ناوطع يرابلا  دبع  ملقب /
لصوملا مضت  ةديدج  ةيكرت  ةطيرخ 

كوكركو نابضغلابلحو  دارم   / ينامثعلاملقب ناطلسلاو  مئانلا  موصعم 

....ينسحلا دجما  / نوصحلاملقب جراخ  يكيرمالا  كابتشالا  دعاو 

....يرطشلا سابع  ملقب /
تاركسعملا يف  يكيرمالا  ناطرسلا 

ةيقارعلا

ردنباشلا بلاغ  رمخلاملقب / ميرحت  نع  ردنباشلا  هلاق  ام 

290426

لصوملا متلخد  اذا  ناغودرآ :" "ـ نيتوب ل
مكتسايس ريدصت  مكافكو  مكمجاهنس 

راوجلا لود  ىلا  ةرذقلا 

189210
مصخ %15 ىلع  قداصي  ءارزولا  سلجم 

نيفظوملا بتاور  نم 

140307
سنجلا سرامت  ةيرطق  ةريمأ  ...ةروصلاب 

لاجر ةعبس  عم 

116116
رشنلا نم  ةعونمم  تناك  روص  بيرست 

روصلا دهاش  ..نجسلا  لخاد  نيسح  مادصل 

107167
ىلع ًادر  ءاج  ةداركلا  ريجفت  يناعلا :

رابنالا يف  دشحلا  تاسرامم 

97818
ةمهتب ينادمحلا  رونا  ىلع  ضبقلا 

نيتاتف عم  ةراعدلا  ةسرامم 

93835
لباقم ايلايخ  اغلبم  ضرعت  ةيتيوك 

يقارع لجر  نم  اهجاوز 

88639
نم فشكت  ةصاخ  ةيكيرما  تابيرست 

شعاد درط  دعب  قارعلا  مكحيس 

77409
تاقالعلا عطقي  يجيلخلا  نواعتلا  سلجم 

؟ ببسلاو قارعلا  عم 

70422
ةيفصت ةيلمع  ) يبلجلا ةافو  : سكيليكيو

مقر 708) ليمعلا 

رثكألا
هءارق

 
تاونـس عبرا  ذـنم  صتخا  اـهنكل  نويزفلتلاو ، ةـعاذالا  نيب  اـهلالخ  لـقنت  يفحـصلا ، طـسولا  يف  تاونـس  ناـمث  ذـنم  نودعـس  لـمعيو 

يف بتك  امك  ةـينورتكلالا ، ةـيكريمالا  روتينوملا  ةفيحـص  يف  نـالا  بتكيو  يناـملالا  شاـقن  عقوم  يف  بتكو  ةـبوتكملا ، ةفاحـصلاب 
.ىرخا عقاومو  فحصو  ينانبللا  فيصر 22  عقومو  ةينانبللا ، رابخالا  ةفيحص 

 

قارعلا جراخ  فرتحم  بعال  لضفأ  ةزئاج  زرحي  مساق  رساي 
10:30  - 4/02/2016

بعال لضفأ  ةزئاج  مساق  رساي  يزيلجنإلا  نوات  نودنيوس  يدانو  يقارعلا  ينطولا  بختنملا  بعال  ملست  سرب : ياكس  / دادغب    
يدان بعال  لحو  .ءاعبرألا    سمأ  ندنل  ةيناطيربلا  ةمصاعلا  يف  ميقأ  يذلا  لفحلا  يف  كلذو  جراخلاب ، فرتحم  يقارع 

تمكح نتسوج  يكيرمالا  سوبمولوك 

ماعل 2015 عادبإلا  ةزئاجل  حيشرتلا  ةرتف  ءاهتنا  نلعت  ةفاقثلا  ةرازو 
10:56  - 19/11/2015

ملست دعب  ةزئاجلل  حيشرتلا  ةرتف  ءاهتنإ  سيمخلا ، ماعل 2015 ، عادبإلا  ةزئاجل  ايلعلا  ةنجللا  تنلعأ  سرب : ياكس  دادغب /
" ، سرب ياكس   " هتقلت نايب  يف  ةفاقثلا  ةرازو  تلاقو  .اقبسم   تدعأ  يتلا  طورشلل  اقفوو  ةكراشملا  لامعألا  ةصتخملا  ناجللا 

ةحايسلاو ةفاقثلا  ريزو   " نإ

يف ةيعمتجملا  تانوكملاو  ةنطاوملا  باتك  قالطإ  رمتؤمل  يفحصلا  نايبلا  قفرم 
 ... قطنملا

03:53  - 17/11/2015

باتك توريب ، نم  ربمفون  مويلا 16  سوفيه ، ةمظنمو  تاساردلل  يبرعلا  لئادبلا  ىدتنم  قلطأ  نودعس      ىفطصم  توريب /   
رمتسيو مسالا  سفن  لمحي  رمتؤم  تاسلج  لامعأ  ةيادب  يف  ةيبرعلا ،" ةقطنملا  يف  ةيعمتجملا  تانوكملاو  ةنطاوملا  "

رواحمل ضرع  امهيف  متي  نيمويل 

ماعل 2015 ةيملع  ةزئاج  ربكأ  يزئاح  ءامسا 
09:12  - 14/11/2015

نينثالا 8/9 ةليل  كلذو  ملعلا ، يف  عيرسلا  مدقتلا  ىلع  حنمت  ةزئاج  يزئاح  ءامسأ  تنلعأ  سرب :  ياكس   / دادغب   
ةيجولويبلا مولعلا  يف  سمخ  اهنم  تائف  ةدع  قاطن  يف  ملست  يتلا  ةزئاجلا  هذه  سسأ  دقو  .يناثلا    نيرشت  / ربمفون

ةصاخ ةريخأ  ةئفو  ءايزيفلا  تايرظن  يف  ةدحاوو 

ةدحوملا ةقاطبلا  يف  ناتسدرك  ملع  جاردإ  مدع  دكؤي  دوهيصلا 
12:28  - 29/07/2015

ملع عضو  نع  هلوادت  مت  ام  ءاعبرالا ، دوهيصلا ، دمحم  نوناقلا  ةلود  فالتئا  نع  بئانلا  ىفن  دوجأ  ميرم  سرب : ياكس  / دادغب
عضو متيسو  ةحصلا  نم  كلذل  ساسا  هنا ال  انيبم  ةديدجلا ، ةدحوملا  ةينطولا  ةقاطبلا  يف  يقارعلا  ملعلل  ةفاضإ  ناتسدرك 

ايلود دمتعملا  هنأل  طقف  قارعلا  ملع 

ةلص تاذ  رابخأ 

http://www.skypressiq.net/21626-.html
http://www.skypressiq.net/21604-.html
http://www.skypressiq.net/21496-.html
http://www.skypressiq.net/21473-.html
http://www.skypressiq.net/21363-.html
http://www.skypressiq.net/21454-.html
http://www.skypressiq.net/16969-.html
http://www.skypressiq.net/18339-.html
http://www.skypressiq.net/7090-.html
http://www.skypressiq.net/17619-.html
http://www.skypressiq.net/9164-.html
http://www.skypressiq.net/17348-.html
http://www.skypressiq.net/9678-.html
http://www.skypressiq.net/20267-.html
http://www.skypressiq.net/8021-.html

	وكالة خبرية تعنى بالشأن العراقي والدولي
	آخر الاخبار
	من نحن
	آخرى
	الاخبار
	مؤسستان عراقية وأميركية تمنحان صحفي عراقي جائزة "صحافة الدفاع عن التعددية"
	آخر الاخبار
	© Sky Press Iraq. All rights reserved.
	بالفيديو.... طائرة من دون طيار تكشف خيانة زوجية
	2016-11-15 18:57:39

	ميسي يعاني من الدوار خلال رحلة طيران مع الأرجنتين
	2016-11-15 18:20:34

	تركيا ترسل مساعدات الى نازحي الموصل
	2016-11-15 17:21:52

	نساء سعوديات يطلقن هاشتاك #لن_نشكرك_ياعريفي والسبب؟
	2016-11-15 17:16:13

	العبادي يدعو لتعزيز الإجراءات على الحدود مع سوريا بعد القضاء على داعش
	2016-11-15 16:52:12

	العبادي: رفضنا مشاركة الطيران الايراني والاردني في قصف داعش بالعراق
	2016-11-15 16:31:50

	القوات الامنية تقتحم ثلاثة احياء جديدة في الموصل
	2016-11-15 15:38:37

	اجراءات امنية مشددة في بغداد وانباء عن اعلان حظر للتجوال
	2016-11-15 15:15:19

	نجم برشلونة يرد على اهتمام مورينيو
	2016-11-15 15:09:54

	ماذا تضمنت رسالة هولاند الى العبادي ؟
	2016-11-15 14:42:05

	استطلاع
	مقالات
	خريطة تركية جديدة تضم الموصل وحلب وكركوك
	معصوم النائم والسلطان العثماني
	بقلم /مراد الغضبان

	واعد الاشتباك الامريكي خارج الحصون
	بقلم/امجد الحسني....

	السرطان الامريكي في المعسكرات العراقية
	بقلم/ عباس الشطري....
	ياسر قاسم يحرز جائزة أفضل لاعب محترف خارج العراق


	ما قاله الشابندر عن تحريم الخمر
	4/02/2016 - 10:30
	بقلم/ غالب الشابندر
	بغداد/سكاي برس: تسلم لاعب المنتخب الوطني العراقي ونادي سويندون تاون الإنجليزي ياسر قاسم جائزة أفضل لاعب عراقي محترف بالخارج، وذلك في الحفل الذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن أمس الأربعاء.   وحل لاعب نادي كولومبوس الامريكي جوستن حكمت


	الأكثر قراءه
	وزارة الثقافة تعلن انتهاء فترة الترشيح لجائزة الإبداع لعام 2015

	بوتين لـ"آردوغان": اذا دخلتم الموصل سنهاجمكم وكفاكم تصدير سياستكم القذرة الى دول الجوار
	19/11/2015 - 10:56
	بغداد/ سكاي برس: أعلنت اللجنة العليا لجائزة الإبداع لعام 2015، الخميس، إنتهاء فترة الترشيح للجائزة بعد تسلم اللجان المختصة الأعمال المشاركة ووفقا للشروط التي أعدت مسبقا.  وقالت وزارة الثقافة في بيان تلقته "سكاي برس" ، إن "وزير الثقافة والسياحة

	290426

	مجلس الوزراء يصادق على خصم 15% من رواتب الموظفين
	189210
	مرفق البيان الصحفي لمؤتمر إطلاق كتاب المواطنة والمكونات المجتمعية في المنطق ...


	بالصورة... أميرة قطرية تمارس الجنس مع سبعة رجال
	140307
	17/11/2015 - 03:53
	بيروت / مصطفى سعدون     أطلق منتدى البدائل العربي للدراسات ومنظمة هيفوس، اليوم 16 نوفمبر من بيروت، كتاب "المواطنة والمكونات المجتمعية في المنطقة العربية"، في بداية أعمال جلسات مؤتمر يحمل نفس الاسم ويستمر ليومين يتم فيهما عرض لمحاور


	تسريب صور كانت ممنوعة من النشر لصدام حسين داخل السجن.. شاهد الصور
	116116
	اسماء حائزي أكبر جائزة علمية لعام 2015


	العاني: تفجير الكرادة جاء رداً على ممارسات الحشد في الانبار
	14/11/2015 - 09:12
	بغداد /سكاي برس : أعلنت أسماء حائزي جائزة تمنح على التقدم السريع في العلم، وذلك ليلة الاثنين 8/9 نوفمبر/تشرين الثاني.   وقد أسس هذه الجائزة التي تسلم في نطاق عدة فئات منها خمس في العلوم البيولوجية وواحدة في نظريات الفيزياء وفئة أخيرة خاصة

	107167

	القبض على انور الحمداني بتهمة ممارسة الدعارة مع فتاتين
	97818
	الصيهود يؤكد عدم إدراج علم كردستان في البطاقة الموحدة

	29/07/2015 - 12:28

	كويتية تعرض مبلغا خياليا مقابل زواجها من رجل عراقي
	بغداد/سكاي برس: مريم أجود نفى النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، الاربعاء، ما تم تداوله عن وضع علم كردستان إضافة للعلم العراقي في البطاقة الوطنية الموحدة الجديدة، مبينا انه لا اساس لذلك من الصحة وسيتم وضع علم العراق فقط لأنه المعتمد دوليا
	93835

	تسريبات امريكية خاصة تكشف من سيحكم العراق بعد طرد داعش
	88639

	مجلس التعاون الخليجي يقطع العلاقات مع العراق والسبب؟
	77409

	ويكيليكس:وفاة الجلبي(عملية تصفية العميل رقم 708)
	70422


