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 2028-03-22 لعربي والدوليالمشهد االخباري ا

 
 بالتعاون مع مركز االعالمفي أوروبا  كتب اإلعالمي الفلسطينيمالعن يصدر 

 

 :الشأن السوري

 منطقة استهدف الذي الجوي القصف ضحايا حصيلة بأن أمس اإلنسان لحقوق السوري المرصد أفاد 

 (اليومرأي ). قتيال 20 إلى ارتفعت الشمالي إدلب بريف

 نهائي التفاق التوصل  المحاصرة الغوطة بمنطقة حرستا بمدينة المفاوضات لجنة في مصادر أكدت 

 سوريا شمالي إدلب مدينة إلى وعائالتهم المعارضة مقاتلي نقل على السوري، النظام قوات مع

 (سكاي نيوز).روسية بضمانات

 ومدنيين مقاتليها بإخراج يقضي التفاق التوصل السورية للمعارضة التابعة الشام أحرار حركة أكدت 

 روسي بدعم السوري النظام بدء منذ نوعه من اتفاق أول ليكون الشرقية، بالغوطة حرستا مدينة من

 (الجزيرة).والمحاصرة المقسمة المنطقة الستعادة ضارية عسكرية حملة

 فبراير/شباط في بسوريا الروسية العسكرية شبه" فاغنر مجموعة" عناصر من عدد مصرع كشف 

 ما تنفيذ صحفية تقارير بحسب يتولون الذين السريون الجنود هؤالء يلعبه الذي الدور الماضي،

 (الجزيرة) .المختلفة النزاع مناطق في القذرة بالعمليات يوصف

 قوطة نازحي إيواء مراكز وضع ،أمس الزعتري، علي سوريا في المتحدة األمم أنشطة ممثل وصف 

 (AFP).بالمأساوي العاصمة قرب السورية الحكومة خصصتها التي الشرقية دمشق

 

 :اللبناني الشأن

 تواجه بالديون المثقلة بالده إن ، أمس هللا، نصر حسن اللبناني، ”هللا حزب”لـ العام األمين قال 

 (رأي اليوم) .المالي المسار نفس على استمر إذا ”كارثة“
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 مشروع على للتصويت موعد تحديد بري بيهن النواب مجلس رئيس" ووتش رايتس هيومن" طالبت 

 في عالق والقانون. 2028 أيار 6 في المقررة البرلمانية االنتخابات قبل النفايات إدارة قانون

 (النهار اللبنانية.)2022 العام منذ البرلمان

 

 :العراقي الشأن

 بغداد رفض يلدز، مدأح التركية الخارجية وزير لوكيل الجعفري، إبرهيم العراقي الخارجية وزير أكد 

 (سكاي نيوز) .الحدود وخرق أراضيه على عسكرية بعمليات القيام

 

 :الشأنان الخليجي واليمني

 السعودي الجوي المجال عبر الهند الى ابيب تل من المباشرة الرحالت أولى الخميس اليوم تبدأ ،

 ضمن اراضيها فوق إلسرائيل بالسفر" الهند طيران" شركة طلب على السعودية السلطات ووافقت

 (معـا.)ونيودلهي ابيب تل بين جديدة خطوط

 العالقات على يؤثر أن يمكن ال عابًرا حدثًا إن خوجة، الدين محي بن الرباط في السعودي السفير قال 

 (رأي اليوم.)أمس السعودية السفارة نشرته بيان في ذلك جاء.والمغرب بالده بين

 الفكر محاربة في“ جهودا تبذل الوزارة ان بيان في العيسى دمحم بن احمد السعودي التعليم وزير قال 

 من خلوها وضمان المدرسية، الكتب وتطوير الدراسية المناهج صياغة إعادة خالل من المتطرف

 (AFP).”المحظورة اإلخوان جماعة منهج

 في ناطع بمديرية المتمردين صفوف في القتلى عدد أن ،أمس اليمن، في عسكرية مصادر ذكرت 

 لمقاتالت وغارات الحكومية القوات مع معارك في قتيال 30 من أكثر إلى وصل البيضاء، محافظة

 (سكاي نيوز).مركبات 3 تدمير إلى وأدت لهم، تعزيزات استهدفت التحالف

 باليمن صعدة مطار في الجوية الدفاعات من صاروخ إطالق العربي للتحالف المشتركة القيادة أعلنت 

 إلى عادت المقاتلة الطائرة ولكن الحربية، طائراتها إحدى على الحوثيين سيطرة تحت والواقع

 (الوكالة األلمانية).قواعدها
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 الشأن الدولي

 الرئيس مستشاري بأن مفاده محرج، تسريب عن المسؤول كشف ،أمس األبيض، البيت حاول 

 على بوتن فالديمير سيالرو نظيره تهنئة عدم جدوى، دون منه، طلبوا ترامب، دونالد األميركي،

 (سكاي نيوز) .انتخابه إعادة

 الدولة لتمويل اتفاق عن أمس األميركي الكونغرس في والجمهوريون قراطيونالديم الزعماء أعلن 

 (سكاي نيوز) .2028 المالي العام نهاية حتى الفيدرالية

 مع بناءة مناقشات أجرى أنه األميركية الخارجية وزارة في السياسات تخطيط مسؤول قال 

 إمكانية يؤكد أن دون من إيران، مع النووي لالتفاق تكميلي اتفاق إلى للتوصل فيينا في األوروبيين

 (سكاي نيوز) .المقبل مايو 22 قبل االتفاق هذا إلى التوصل

 عن للكشف الخميس يستعد ترامب دونالد األميركي الرئيس إن األبيض البيت في مسؤول قال 

 (AFP).األميركية للشركات الفكرية الملكية بسرقة همةالمت الصين ضد عقوبات

 بروكسل، في الخميس األوروبي االتحاد رؤساء قمة في ماي تيريزا بريطانيا وزراء رئيسة ستوجه 

 النظام على روسيا تمثله الذي" التحدي" بمواجهة" متحدين" يكونوا أن أجل من االتحاد لقادة دعوة

 .الدولي

 كوريا من وفود بين فنلندا في عقدت رسمية غير محادثات إن فنلنديةال الخارجية وزارة قالت 

 (رويترز).بناءة بأنها المحادثات واصفة أمس استكملت المتحدة والواليات الجنوبية وكوريا الشمالية

 نظام تمويل قضية في ساركوزي نيكوال األسبق للرئيس رسميا االتهام الفرنسية السلطات وجهت 

 (سكاي نيوز).القضائية الرقابة تحت ووضعه نتخابيةاال لحملته القذافي

 المراقبين المتحدة األمم خبراء تفويض بتمديد قرارا ،أمس المتحدة، لألمم التابع األمن مجلس أصدر 

 (سكاي نيوز) .الشمالية كوريا ضد للعقوبات

 في لمحظورينا األكراد تدعم الفتات ورفعوا شعارات رددوا بعدما العشرات التركية الشرطة اعتقلت 

 (أسوتشيدبرس ). الربيع ببدء االحتفاالت خالل البالد،

 

 2028-03-22 ءربعااال المسائي التقرير
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 الشأن السوري

 في منشأة 2002 عام استهدفت جوية غارة عن بمسؤوليته اليوم، اإلسرائيلي، االحتالل جيش اعترف 

 (AFP) .سرا دمشق تطوره نوويا مفاعال تؤوي كانت بأنها يشتبه سوريا، شرق

 مدرسة قرب روسية أو سورية كانت إذا ما يعرف لم طائرات نفذتها غارة في األربعاء، طفال، 26 قتل 

سكاي ).اإلنسان لحقوق السوري المرصد أفاد ما وفق سوريا، غربي شمال إدلب بمحافظة قرية في

 (نيوز

 لمؤسسات التركية بالكثير من االرتياب موقف االدارة االمريكية من مسار عمليتها العسكرية تترقب ا

الوقت الذي شارفت فيه قوات الجيش التركي على إحكام السيطرة على الحساسة شمالي سورية في 

 (رأي اليوم).اطراف وسط مدينة عفرين

 لمنشآت أمريكية صاروخية ضربة يهتوج خطر ان الروسي النواب مجلس في الدفاع لجنة رئيس أعلن 

 (رأي اليوم) .قائما يظل السورية العاصمة دمشق مدينة في حكومية

 

 واليمني  الخليجي انالشأن

 وكبير األمريكي الرئيس صهر من كال واشنطن في سلمان بن دمحم األمير السعودي العهد ولي التقى 

 جيسون األوسط الشرق في مالسال لعملية األمريكي والمبعوث كوشنر، جاريد مستشاريه

 (واس).جرينبالت

 قضايا في التحقيق عن تتوقف لن النيابة إن المعجب، عبدهللا بن سعود السعودي، العام النائب قال 

 (األناضول).عليه القضاء يتم حتى الفساد

 أموال دفعة اليمني عدن ميناء على المسيطرة اإلماراتية القوات احتجاز عن يمنية مصادر كشفت 

 حتى عنها اإلفراج ترفض القوات تلك أن مؤكدة الماضي، شباط/فبراير منتصف منذ اليمنية كومةللح

 تطالب التحالف قيادة إلى موجهة اليمني المركزي البنك عن صادرة وثيقة على الجزيرة وحصلت اآلن،

 (الجزيرة).المحتجزة األموال عن باإلفراج

 في ناطع بمديرية المتمردين صفوف في القتلى ددع أن األربعاء، اليمن، في عسكرية مصادر ذكرت 

 لمقاتالت وغارات الحكومية القوات مع معارك في قتيال 30 من أكثر إلى وصل البيضاء، محافظة

 (سكاي نيوز).مركبات 3 تدمير إلى وأدت لهم، تعزيزات استهدفت التحالف
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 المصري الشأن

 من العديد وجود في يرغب كان أنه فزيونيةتل مقابلة في السيسي الفتاح عبد المصري الرئيس أقسم 

 لكن لالختيار أكبر فرصة الناخبين لمنح المقبل األسبوع المقررة الرئاسية االنتخابات في المرشحين

 (الجزيرة) .لذلك بعد جاهزة ليست األحزاب

 رىتج التي الرئاسية، االنتخابات في للمشاركة المصريين السيسي، عبدالفتاح المصري، الرئيس دعا 

 منافسين استبعاد في له دور أي نافيا ،"شعبها يحكمها مصر أن للعالم يثبتوا"لـ المقبل، األسبوع

 (سكاي نيوز) .محتملين

 إلدانتهم المؤبد، والسجن سنوات 3 بين بالسجن األربعاء، متهما، 22 القاهرة جنايات محكمة قضت 

 (سكاي نيوز) .اإلخوان لجماعة تابعة إرهابية خلية بتشكيل

 

 العراقيالشأن 

 العمال لحزب تابعة مقرات بقصف التركية المقاتالت بقيام اإلربعاء اليوم كردي حكومي مصدر أفاد 

 (رأي اليوم) .وتركيا العراق كردستان إقليم بين الحدودية المناطق في الكردستاني

 

 الشأن الدولي

 باردة بحرب راطاالنخ تريد ال" لندن إن األربعاء، جونسون، بوريس البريطاني الخارجية وزير قال 

سكاي ) .سكريبال سيرغي السابق المزدوج الروسي الجاسوس أزمة خلفية على ،"موسكو مع جديدة

 (نيوز

 المصادف اليوم، كابول، األفغانية العاصمة في نفسه انتحاري فجر عندما األقل على أشخاص ثمانية قتل 

 (AFP).الصحة وزارة أعلنت ما بحسب الفارسية، السنة راس

 من اليوم، تشي، سو سان اونغ الزعيمة من المقرب( عاما 22) كياو هتين البورمي الرئيس استقال 

 في موقعها على الرئاسة أعلنت ما بحسب. مهامه توليه على تقريبا عامين بعد فوري بمفعول منصبه

 (AFP).فيسبوك
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 التحقيق اطار في ساركوزي نيكوال االسبق الفرنسي للرئيس االحترازي التوقيف االربعاء صباح استأنف 

 .الملف من قريبة مصادر افادت ما بحسب ،2002 العام في االنتخابية لحملته ليبي بتمويل شبهات حول

(AFP) 

 لتحديث المتواصلة المساعي إطار في الصناعي، الذكاء بتقنية تزوديها يمكن آلية دبابات الصين تختبر 

 (سكاي نيوز).األربعاء الحكومة، تديرها صحيفة أوردت ما وفق جيشها،

 مرة المدارس إلى فتياتهم إرسال من أمور، أولياء المتطرفة النيجيرية" حرام بوكو" جماعة حذرت 

 (سكاي نيوز) .شهر قبل اختطفتهن فتيات عن إفراجها بعد وذلك أخرى،

 ألعلىا للمرشد نجاد، أحمدي محمود السابق اإليراني الرئيس وجهها التي الالذعة االنتقادات أعادت 

 على يبدو فيما انطوت لكنها ظاهرها في جيدة كانت التي الرجلين، بين العالقة ملف فتح خامنئي، علي

 (سكاي نيوز) .خفي صراع

 

 بامكانكم زيارة موقعنا على العنوان التالي لالطالع على المزيد من االخبار
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