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 1028-03-12 لعربي والدوليالمشهد االخباري ا

 
 بالتعاون مع مركز االعالمفي أوروبا  كتب اإلعالمي الفلسطينيمالعن يصدر 

 

 :الشأن السوري

 في كان سوري نووي مفاعل بتدمير له رسمي بيان في األربعاء، اليوم اإلسرائيلي، الجيش أقر 

  (سبوتنيك، معا) .1002 عام مقاتالته شنتها جوية ضربة في بنائه من األخيرة المرحلة

  تركيا وتبدأ ” خداع“قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إن على الواليات المتحدة ان تكف عن

أعربت واشنطن عن القلق إزاء العملية التركية في مدينة عفرين  بالتعاون معها بعد أن

 (راي اليوم).السورية

 غي ريابكوفن أن روسيا تدعو الواليات المتحدة للتخلي عن أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سير

 (روسيا اليوم).دمشق بدون أي تحفظات خططها لتوجيه ضربة إلى

 غصن" عملية حول أمساول  المصرية، الخارجية عن الصادر البيان التركية الخارجية رفضت 

 في واتهمت السورية فرينع في الكردية القوات ضد لها موالية وفصائل تركيا تقودها التي" الزيتون

 (االماراتي 12.)اإلرهابيين بدعم المتحدة األمم نفسه الوقت

 استخدام األسلحة الكيميائية في"الهولندي كيفن أوستروم ،  المندوب مجلس األمن الدولي دان رئيس 

 (النشرة)."ضرورة محاسبة المتورطين"، مشدداً على "سوريا

 

 :المصري الشأن

 في التصويت لهم يحق الذين الناخبين ددع إجمالي أن مصر، في لالنتخابات الوطنية الهيئة أفادت 

 ..(سكاي  نيوز، وكاالت) .ناخبا 238و ألفا 28و مليونا 95 بلغ والخارج الداخل

https://www.elnashra.com/news/tag/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://www.elnashra.com/news/tag/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
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  الرئاسية  االنتخابات سير على المشرفين القضاة عددإن  مصر، في لالنتخابات الوطنية الهيئةقالت

 االنتخابية العملية على مشرفونال اإلداريون الموظفون أما قاضيا، 28610المقررة خالل أيام 

 ..(سكاي  نيوز، وكاالت) .موظف آالف 220 فعددهم

 تأمين منظومة تطوير في باالستمرار المصرية الحكومة السيسي، الفتاح عبد المصري الرئيس كلف 

الغد، االهرام، ). قدراته وتعزيز المدني الطيران قطاع تطوير على العمل مواصلة وكذلك المطارات

 ..(وكاالت

 

 :العراقي الشأن

 قرقاش، أنور اإلمارات، في الخارجية للشؤون الدولة وزير تصريحات ان العراقية، الخارجيةت أعلن 

 تثير باإلرهابية ووصفها الشقيقة قطر قبل من دعم أموال بتلقي الشعبي الحشد مؤسسة تتهم والتي

 (سبوتنيك).االستغراب من الكثير لدينا

 تداولته وسائل إعالم بأن ولي العهد السعودي دمحم بن سلمان يعتزم زيارة  نفت الحكومة العراقية ما

 ..(روسيا اليوم، وكاالت) .العراق في وقت قريب

 حمالت شن بالده بدء عن ،أمس العراقي، العدل وزير لقائه خالل أنقرة لدى التركي السفير كشف 

 (نيوز السومرية. )بغداد مع ونبالتعا" اإلرهابية الجيوب" من التركية الحدود لتطهير عسكرية

 

 :الشأنان الخليجي واليمني

 من أفضل تكون ربما السعودية - األميركية العالقات" أنّ  على ،ترامب دونالد األميركي الرئيس شّدد 

 ووصفها ،"سلمان بن دمحم األمير السعودي العهد ولي مع صداقته"بـ مشيداً  ،"مضى وقت أي

 (ربيةالنشرة، الع)."العظيمة"بـ

 السعودية والواليات المتحدة بين العالقات أن إلى ،سلمان بن دمحم األميرالسعودي،  العهد ولي أشار 

 ..(واس، الحرة، وكاالت)".البلدين بين دوالر مليار 100 الستثمار خطة على نعمل: "مؤكداً  قديمة،

 إنهاء على اتفقنا، و اإلرهاب تمويل لوقف جدي بشكل السعودية مع نعمل: "األميركي الرئيس قال 

 (العربية) ".اإلرهاب



  

https://www.facebook.com/Fatehmedia.eu                                                            http://www.fatehmedia.eu/ 

walidzaher@gmail.com                                                                                                  TLF. +45 20917005 

 العهد ولي بلقاء فخوراً  كان ترامب الرئيس" أنّ  ساندرز، سارة ،األبيض البيت بإسم المتحدة كشفت 

 ملفات بحثا السعودي العهد وولي األميركي الرئيس" أنّ  إلى لفتةً  ،"سلمان بن دمحم األمير السعودي

 (النشرة، رويترز)."رياسوو اليمن فيها بما المنطقة

 في عنه غنى ال شريك السعودية" إن الجمهوريين، من وهو لي، مايك االمريكي السناتور قال 

 (الهرامبوابة ا) ".المرجو النجاح المتحدة الواليات تحقق لن ابدونه المنطقة،

  ،أن نسبة النساء أكد سفير المملكة العربية السعودية لدى الواليات المتحدة، األمير خالد بن سلمان

 ،روسيا اليوم).المملكة هي أكبر من نسبة النساء في الكونغرس األمريكيفي مجلس الشورى في 

 (األمريكية" CNN" شبكة

  العسكرية، في المنطقة الشرقية، بمشاركة " 2درع الخليج "في السعودية مناورات  أمس،انطلقت

 ..(التروسيا اليوم، وكا).وعربية ودوليةقوات عسكرية خليجية 

 صهر البتزاز رفضها ثمن اآلن تدفع قطر إن الثالثاء، ،«الهيل علي» القطري السياسي المحلل قال 

 (، الخليج الجديد«سبوتنيك» وكالة).سيادتها على والمقايضة ،«كوشنر غاريد» األمريكي الرئيس

 البحريني شيخال عن االجباري الحجز برفع ،أمس الصدر، مقتدى العراقي الصدري التيار زعيم طالب 

 (نيوز لسومريةا) .مجديا السكوت يعد لم انه اكد فيما قاسم، عيسى

 لألمم العام لألمين الخاص المبعوث الرياض، في امس هادي منصور ربه عبد اليمني الرئيس التقى 

 (أونالين األوسط الشرق. )غريفيث مارتن اليمن إلى الجديد المتحدة

 ال هادي منصور ربه عبد اليمني الرئيس" أن إلى جباري عبدالعزيز اليمني الوزراء رئيس نائب لفت 

 التحالف مع عالقتنا تصحيح يجب" أنه إلى مشيراً  ،"باحترام يعامل أن وأتمنى لعدن العودة يستطيع

 (النشرة)."تبعية عالقة تكون ال لكي العربي

  ب الدامية في اليمن، في على إنهاء التدخل األمريكي في الحر أمس،صوت مجلس الشيوخ األمريكي

التخويل العسكري الرئاسي، في حين يزور ولي العهد السعودي األمير دمحم  مسعى استثنائي لتجاوز

 (البوابة نيوز).بن سلمان واشنطن

 في السعودية لحملة المتحدة الواليات دعم إلنهاء يسعى قرارا ،أمس األمريكي، الشيوخ مجلس رفض 

 (األهرام.)22 مقابل ،99 بأغلبية المجلس وصوت باليمن، األهلية الحرب



  

https://www.facebook.com/Fatehmedia.eu                                                            http://www.fatehmedia.eu/ 

walidzaher@gmail.com                                                                                                  TLF. +45 20917005 

 وتشريد ،في اليمن المدنيين آالف مقتل إلى ساندرز، بيرني المستقل،االمريكي  السناتور أشار 

 السعودية تقودها التي للحرب نتيجة اليوم اليمن في يحدث ما هذا" وقال الكوليرا، وتفشي الماليين،

 (ألهرامبوابة ا.)".هناك

 

 الشأن الدولي

 أنقرة واتهمت شهرا 10 منذ المفروضة الطوارئ حالة إنهاء إلى أمس، تركيا المتحدة األمم تدع 

 إلى الحاالت بعض في وصلت أخرى وانتهاكات العمل من تعسفي وفصل جماعية اعتقاالت بتنفيذ

 ( ، األهرامرويترز).“الجماعي العقاب” مستوى

 لمنصب بومبيو، مايك ترشيح قدم ترامب، رئيسال أن ماليو األبيض، للبيت الصحفي المكتب أعلن 

 (اإلخبارية افريقيا بوابة ).الشيوخ مجلس في عليه للموافقة الخارجية وزير

 وزير لمنصب األمريكي الرئيس مرشح لقاء يعتزم إنه ،«أوغلو مولود» التركي الخارجية وزير قال 

 (الخليج الجديد).تعيينه على األمريكي الكونغرس تصديق عقب ،«بومبيو مايك» الخارجية

 250 على استحواذه خامدي علي االعلى المرشد النجاد احمد محمود السابق االيراني الرئيس اتهم 

 القضاء رئيس وأقالت مبكرة انتخابات باجراء نجاد وطالب ،مشروعة غير بطرق دوالر مليار

 (العربية.ق.)األخير االحتجاج معتقلي عن واالفراج

 الى بالده وقوف أكداإليراني، و النووي االتفاق من بالده بانسحاب أمس،الرئيس األمريكي  هدد 

 الكترونية هجمات لتنفيذهم االيراني الثوي الحرس بمحاسبة متعهداً  ،اإليراني الشعب جانب

 (العربية.ق.)

  أن الرئيس األمريكي دونالد ترامب أجرى اتصاال هاتفيا بنظيره الروسي فالديمير  امس،ذكر الكرملين

 (، رسيا اليومرويترز) .في سوريا وكوريا الشمالية وأوكرانيا بحثا خالله الوضع بوتين

 تهنئته"لـ ،ترامب دونالد بالده لرئيس انتقادا ،ماكين جون األميركي، الجمهوري السيناتور وجه 

 (النشرة)."الروسية الرئاسية االنتخابات في فوزه على بوتين فالديمير الروسي الرئيس

 قيمتها تصل جديدة جمركية رسوم فرض عن ترامب إدارة تكشف أن المتوقع من إن ون،ولؤمس قال 

 قطاعات تستهدف الرسوم وإن المقبل، الجمعة يوم بحلول صينية واردات على دوالر مليار 60 إلى

 (الغد).الفكرية والملكية واالتصاالت التكنولوجيا
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 ت في المحادثا ألمانيا أيرلندا يمكنها االعتماد على"، بأن أنجيال ميركل صرحت المستشارة األلمانية

 ..(اكي، وكاالت)."بريكست االتحاد األوروبي من بريطانيا المتعلقة بخروج

  ،بتجاهل تحذيرات متكررة بشأن تحركات أمساتهمت منظمة العفو الدولية، الجيش النيجيري ،

 ).تلميذات في شمال شرقي البالد المضطرب 220قيامها بخطف  جماعة بوكو حرام المتطرفة قبل

 (الشرق األوسط أونالين

 

 1028-03-10 ثالثاءال ئيالمسا التقرير

 

  أعلن األمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم، أن القمة العربية التاسعة والعشرين

 ..(وفا،وكاالت). 1028أبريل  29العربية السعودية يوم األحد الموافق  ستنعقد في الرياض بالمملكة

 

  :الشأن السوري

 69 من أكثر إن يومال قوله شويجو سيرجي الروسي الدفاع وزير عن الروسية ماإلعال وكالة نقلت 

 ( رويترز).“اإلرهابيين من تحريرها تم” بسوريا الشرقية الغوطة في األراضي من %

  قالت وزارة الدفاع الروسية إن العدد اإلجمالي للمدنيين الذين تم إجالؤهم من منطقة الغوطة الشرقية

منذ بدء عملية إنسانية وأشارت إلى أن معظمهم من  25201إلى  ارتفع المحاصرة في سوريا

 (، روسيا اليومرويترز) .األطفال

  يوم إلى وصول المساعدات اإلنسانية بالكامل للمدنيين داخل منطقة الغوطة الدعت األمم المتحدة

ا في األيام القليلة ألف 90لتلبية احتياجاتهم الملحة وذلك بعد أن فر نحو  الشرقية السورية وخارجها

 (الجزيرة، رويترز).الماضية

  شهدت بلدات ومناطق في محافظة درعا بالجنوب السوري بالقرب من الحدود األردنية، مساء أمس

تصدي فصائل الجيش الحر، لمحاوالت تقدم لجيش خالد بن الوليد الموالي اشتباكات عنيفة، خالل 

 (االماراتي 12) .اإلرهابي نحوها" داعش"لـ

 

https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A3%D9%86%D8%AC%D9%8A%D9%84%D8%A7+%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%84
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A3%D9%86%D8%AC%D9%8A%D9%84%D8%A7+%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%84
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
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 :والليبي المصري انالشأن

 مع ينسق كامل ناصر لندن في المصري السفير من كل أن المصرية الخارجية في مسؤول كشف 

 قبل عليها االعتداء بعد قتلت والتي" مريم" الطالبة قضية في التحقيقات لمتابعة اإليطالي نظيره

 (االماراتي، الجمهورية 12).أسبوعين

 المستشار الشين إبراهيم، االنتهاء من االستعدادات المصرية خابات أكد رئيس الهيئة الوطنية لالنت

الجاري، مشيراً إلى توزيع القضاة (آذار)مارس  18و 12و 16لالنتخابات الرئاسية أيام 

 ..(الجمهورية، وكاالت).والمستشارين على المحاكم بالمحافظات

 مشروعا عمالقا لحمايتها، وهو إقامة  قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو إن بالده أكملت

 (سبوتنيك).كيلو متر بمحاذاة الحدود مع شبه جزيرة سيناء المصرية 100 جدار على طول أكثر من

  واصلت مصر جهودها لتوحيد الجيش الوطني الليبي، انطالقا من حرصها على مقدرات الشعب الليبي

 (ليومالمصري ا).على مدنية الدولة الشقيق وثرواته، وحفاظا

 وإعادة توحيدها لبحث الليبية، العسكرية المؤسسات ممثلي اجتماعات القاهرة، في اليوم نطلقا 

 لتعزيز الجيش قوات توحيد على تعمل تفاهم نقاط إلى الوصول من الفنية اللجان انتهاء بعد هيكلتها

 (االماراتي 12 ).البالد في االستقرار

 يادة العامة للجيش الليبي أن مقاتالت سالح الجو الليبي أعلنت شعبة اإلعالم الحربي التابعة للق

جنوب شرقي البالد، مشيرة إلى أن القوة اإلرهابية كانت تحت مراقبة  استهدفت مجموعة إرهابية

 (سبوتنك).سالح الجو الليبي

 

 :العراقي الشأن

 هجوم في ضابط بينهم شرطة، رجال أربعة مقتل اليوم، نينوى، بمحافظة عراقي أمني مصدر أعلن 

 (االماراتي 12 ).الموصل جنوب داعش تنظيم شنه

 فشلت" سياسية كتال أن العبادي، حيدرالعراقي  الوزراء رئيس اكد  ً " تأجيج" على تعمل" سابقا

 الرواتب توزيع عملية" مراقبة" الى كردستان في الجميع دعا فمي الخدمات، بذريعة العراقي الشارع

 (يوزن لسومريةا) .االقليم موظفي على
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 في يصبكردستان  اقليم في االتحادية الحكومة سلطة فرض"العراقي، أن  الوزراء رئيس اكد 

 على الرواتب توزيع عملية مراقبة" الى االقليم في الجميع داعيا ،"الكردي المواطن مصلحة

 (نيوز لسومريةا) .".الموظفين

  قيام بأعمال ارهابية مع قرب ال" داعش"حيدر العبادي، من محاولة العراقي،  الوزراء رئيسحذر

االستئثار "فيما عد كل َمْن يدعو الى مقاطعة االنتخابات بأنه يحاول  موعد االنتخابات البرلمانية،

 (واع)."بالسلطة

 عن مقتل جنديين تركيين داخل اراضي ح لحزب العمال الكردستاني، اليوماعلن الجناح المسل ،

 (نيوز لسومريةا) العراق كردستان إقليم

 

 :واليمني الخليجي نالشأنا

  يوم إن الرئيس النقلت وكالة اإلعالم الروسية عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله

 (رويترز) .قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني األسبوع المقبل الروسي بوتين سيلتقي بأمير

 ضى قرابة ثالثة أشهر قيد االحتجاز خالل حملة ضد قال األمير السعودي الوليد بن طالل الذي أم

 (رويترز ).اتفاقا مع الحكومة من أجل إطالق سراحه الفساد في السعودية إنه أبرم

  يشارك سالح الجو اإلسرائيلي هذه األيام في مناورات جوية مشتركة مع كل من اإلمارات واليونان

 (تنيكسبو).وبريطانيا وقبرص والواليات المتحدة وإيطاليا

 اليوم هاتفى، اتصال خالل سعود، آل العزيز عبد بن سلمان الملك الشريفين الحرمين خادم بحث 

 البلدين بين الوثيقة األخوية العالقات الصباح، الجابر األحمد صباح الشيخ الكويت أمير مع الثالثاء،

 (واس).تطويرها وفرص

 تجد أن يمكن باريس أن فرنسيتين، حكوميتين غير منظمتين من بطلب محامون أعده تقرير أورد 

 يحارب الذى العسكرى التحالف دول تزويد خالل من الدولية اللتزاماتها مخالف وضع فى نفسها

 (اليوم السابع).الصيانة وخدمات أسلحة اليمن فى الحوثيين

  أفادت مصادر يمنية بأن مسووال حوثيا أقدم على قتل ضابط فى قوات األمن الخاصة الموالية

رفض األخير فرض إتاوات على السيارات، التى تمر من النقطة  وثيين عند نقطة تفتيش بعدللح

 (سكاي نيوز،اليوم السابع).بالقرب من مطار صنعاء
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 الشأن الدولي

  يوم ما قاله ولي العهد السعودي األمير دمحم بن سلمان عن إيواء إيران نجل أسامة بن النفت طهران

 (رويترز) .نظيم القاعدةالزعيم الجديد لت الدن ودعمها له ليكون

 األكراد المسلحين من 200 من أكثر يومال اعتقلت التركية السلطات إن رسمية إعالم وسائل قالت 

 (االناضول).النوروز عيد احتفاالت خالل هجمات لشن التآمر أو لمظاهرات تخطيطهم في لالشتباه

 أعمق إطار في موسكو إلى نمتجهي لندن في الروسية السفارة وأسرهم روسيا دبلوماسيا 13 غادر 

 األعصاب بغاز هجوم أثارها والتي الباردة الحرب منذ البريطانية الروسية العالقات تشهدها أزمة

 (، رويترز12فرنسا ).البريطانية األراضي على

  استدعت وزارة الخارجية التشيكية سفير روسيا بسبب مزاعم موسكو بأن غاز األعصاب الذي

 .سابق وابنته في جنوب انجلترا جاء من جمهورية التشيك مزدوجاستخدم ضد عميل روسي 

 ( رويترز)

  يوم إن انسحاب الفلبين من المحكمة لن يؤثر على تحقيق القالت المحكمة الجنائية الدولية في بيان

قتل مرتبطة بالحرب التي يشنها الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي  يجريه االدعاء حول عمليات

 (رويترز) .على المخدرات

  يوم إن الشرطة تحتجز الرئيس األسبق نيكوال ساركوزي القال مسؤول بالهيئة القضائية الفرنسية

فيما إذا كان الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي ساعد في تمويل حملته  الستجوابه في إطار تحقيق

 ..(الشروق، كونا، وكاالت).1002االنتخابية عام 

 

 بامكانكم زيارة موقعنا على العنوان التالي لالطالع على المزيد من االخبار
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