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 3028-02-32 لعربي والدوليالمشهد االخباري ا

 
 بالتعاون مع مركز االعالمفي أوروبا  كتب اإلعالمي الفلسطينيمالعن يصدر 

 

 الشأن السوري

 في للخضار سوقا استهدفت غارات في ،أمس جريجا، 30 من وأكثر وأطفال نساء بينهم مدنيا، 23 قتل 

 (سكاي نيوز).اإلنسان لحقوق ريالسو المرصد بحسب إدلب، بمحافظة حارم بلدة

 به وألحقت لليونسكو يالعالم التراث الئحة على مدرجا   مسيحيا   أثريا   موقعا   تركية طائرات استهدفت 

 أفادت ما وفق سوريا، شمال يف عفرين منطقة يف أنقرة تشنّها يالت العملية إطار يف جسيمة، أضرارا  

 (سانا).لآلثار السورية العامة المديرية

 عسكرية عملية لشن لتركيا" األخضر الضوء" العطائها روسيا ،أمس بارز يسور يكرد زعيم قدانت 

 (AFP).موسكو موافقة بدون يحدث أن يمكن كان ما هذا إن وقال السورية، عفرين منطقة يف

 آلالف الدعم من جديدة حزمة إطالق ،أمس موردنت، بينى البريطانية الدولية التنمية وزيرة أعلنت 

 (AFP).لبنان يف السوريين ئينالالج

 

 واليمني  الشأنان الخليجي

 جيمس ياألمريك الدفاع وزير مع واشنطن، يف عبدالعزيز، بن سلمان بن دمحمالسعودي  األمير اجتمع 

 بين القائم ياالستراتيج التعاون وأوجه األمريكية السعودية العالقات استعراض خالله تم ، حيثماتيس

 (واس) .تطويره وفرص البلدين،

 أو واإلمارات للسعودية األسلحة مبيعات لوقف شهرين الفرنسية الحكومة حقوقيتان منظمتان أمهلت 

 دعمه لتقليص ماكرون إيمانويل الرئيس على الضغوط يزيد الذي األمر قانونية، إجراءات مواجهة

 (الجزيرة).اليمن في الرياض تقودها التي للحرب
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 هدف واألمنية العسكرية المؤسسات بناء أن صالح، محسن يعل الركن الفريق ياليمن الرئيس نائب أكد 

 من بدعم الحوثيون يسعى يالذ يالدول السلم يف واإلسهام اليمن وحماية األمن إلرساء وطريق   يرئيس

 (أ.ش.أ).لتهديده إيران

 

 الشأن المصري

 في ودولية إقليمية منظمات 3 مشاركة لوزا، سند حمدي السفير المصري، الخارجية وزير نائب أعلن 

 (سكاي نيوز).أيام 2 لمدة وتستمر االثنين تنطلق التي الرئاسية، االنتخابات متابعة

 

 الشأن العراقي

 قلقها ،عن إربيل للعاصمة للمدنيين يالترك القصف بعد بيان يف العراق نكردستا إقليم حكومة عبرت 

 (أ.ش.أ).يالترك للطيران يئالعشوا القصف جراء مدنيين 4 وسقوط العاصمة على الهجوم من

 القوات قبل من العراقية الحدود على والتجاوزات االعتداءات استمرار العراقية الخارجية وزارة أدانت 

 لمحافظة التابعة سوران بقضاء وسركينان وقسان ماوان قرى طال يالذ القصف وآخرها التركية،

 (واس).العزل المدنيين المواطنين من عدد استشهاد إلى أدى يوالذ أربيل،

 

 الشأن المغاربي

 الملك طالق خبر نشرت التى اإلسبانية الصحف أن الخلفى، مصطفى المغربية الحكومة باسم الناطق قال 

 (اليوم السابع).القصر من مقربة أنها قالت يوالت مصادرها تذكر لم سلمى األميرة من السادس دمحم

 لرئيس األولى يه رسمية زيارة يف ماكرون إيمانويل يالفرنس الرئيس الستقبال موريتانيا تستعد 

 يالفرنس الرئيس زار عندما 2991 عام إلى زيارة آخر تعود حيث عاما، 32 منذ لنواكشوط يفرنس

 (أ.ش.أ) .الطايع ولد معاوية األسبق يالموريتان الرئيس حكم خالل موريتانيا شيراك جاك األسبق

 

 الشأن الدولي
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 دوالر مليار 00 بنحو جمركية رسوما فرض بصدد أنه ،أمس ترامب، دونالد األميركي، الرئيس قال 

 (سكاي نيوز) .األميركية الفكرية الملكية لحقوق بكين سرقات على ردا الصينية، الواردات على

 ترامب، دونالد األميركي، الرئيس محاميي كبير أن ،أمس األميركية،" تايمز نيويورك" صحيفة ذكرت 

 في الرئاسية االنتخابات في الروسي التدخل في الخاص المحقق يجريه الذي التحقيق ةخلفي على استقال

 (سكاي نيوز) .3020

 في" أناليتيكا كامبريدج" شركة مقر قرب مريب طرد على عثرت إنها ،أمس البريطانية، الشرطة قالت 

 (ترزروي).المبنى وإخالء الموقع، من قريبة شوارع إغالق إلى الشرطة دفع مما لندن،

 أبرزها ودولية، أوروبية ملفات االجتماع أجندة وعلى األوروبي، االتحاد لقادة قمة بروكسل في انطلقت 

 (الجزيرة.)وتركيا المتحدة والواليات وبريطانيا روسيا مع والعالقة والمنافسة التجارة قضايا

 في كريستودوليدس وسنيك القبرصي الخارجية وزير ،أمس نتنياهو، االسرائيلي الوزراء رئيس إستقبل 

 مجالي في العالقات وتوطيد اإلقليمية التطورات القبرصي الخارجية وزير مع تنياهون وبحث، القدس

 (معـا).الطوارئ وحاالت الطاقة

 

 3028-02-33 خميسال المسائي التقرير

 

 الشأن السوري

 سياسية، وثيقة عرض تم أنه الخميس، اليوم الصادر عددها في العبرية" هيوم يسرائيل" صحيفة ذكرت 

 يوم أبيب، تل في عقد مؤتمر خالل وذلك الجوالن، مرتفعات حول وطنية الستراتيجية مالحظات: بعنوان

 (وفـا).أمس

 تنظيم بمساعدة إياه متهمة ،"العالمية اإلرهاب الئحة" على فرنسيا مواطنا المتحدة لوالياتا أدرجت 

 (سكاي نيوز).بسوريا المعارك ميادين في كيماوية أسلحة نشر على" داعش"

 لسيطرة الخاضعة الجنوبية المنطقة في الخميس، آخرين، 40 من أكثر وأصيب األقل على شخصا 29 قتل 

 (سكاي نيوز) .اإلنسان لحقوق السوري للمرصد وفقا الشرقية، وطةبالغ الرحمن فيلق
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 العاصمة قرب الشرقية، الغوطة في المحاصرة حرستا بلدة من الخروج" الشام أحرار" حركة مسلحو بدأ 

 الحصار من سنوات بعد الحكومة إلى البلدة يسلم إجالء اتفاق بموجب الخميس، دمشق، السورية

 (سكاي نيوز) .والقصف

 يدوية عبوة انفجار في الخميس، أتراك، جنود 2 مقتل يلدريم، علي بن التركي، الوزراء رئيس نأعل 

 (األناضول).سوريا غربي شمال عفرين منطقة في قنابل نزع عملية خالل الصنع

 

 واليمني الخليجي انالشأن

 السعودية على ان الخميس سلمان بن دمحم السعودي العهد ولي ماتيس جيم االميركي الدفاع وزير ابلغ 

 (AFP).اليمن في النزاع انهاء اجل من ”ملحة جهودا“ تبذال ان المتحدة والواليات

 بينها من كيانات 8و شخصا 29 ،أمس القطرية الداخلية بوزارة اإلرهاب لمكافحة الوطنية اللجنة أدرجت 

 .لإلرهاب قوائمها على (مصر) سيناء والية ”اإلسالمية الدولة“ وتنظيم اليمنية، الخيرية اإلحسان جمعية

 (رأي اليوم)

 قائمة القطرية الداخلية وزارة إصدار أن قرقاش، أنور الخارجية للشؤون اإلماراتي الدولة وزير اعتبر 

 يمثل اإلرهاب، لمكافحة الداعية للدول الثالث القوائم في إدراجهم تم ممن أشخاص، 20 تتضمن إرهاب

 (يوزسكاي ن) .ضدها األدلة على قطريا تأكيدا

 بصاروخ السعودية أرامكو شركة قصف الخميس اليوم اليمن في الحوثية هللا انصار جماعة أعلنت 

 (رأي اليوم) . باليستي

 

 التونسي  الشأن

 عن العمل يطالبون  أسفرت صدامات في حوض منجمي بوسط تونس بين الشرطة وشبان عاطلين

 (سكاي نيوز) .بالمنطقة مخفر الشرطة بوظائف عن حرق

 

 العراقين الشأ
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 بكمين قتلوا الحدود حرس من أفراد أربعة بأن الخميس اليوم العراقية األنبار محافظة في أمني مصدر أفاد 

 (الوكالة األلمانية)(.بغداد غرب كلم 208)  المحافظة غربي ”داعش“ تنظيم نصبه

 

 الشأن السوداني 

  ،ال هاتفي من نظيره الروسي ، في اتصظهر اليوم الخميسبحث الرئيس السوداني عمر حسن البشير

 (رأي اليوم.)العالقات بين البلدين للمستوى اإلستراتيجيفالديمير بوتين وسائل تطوير 

 وبحث.الخرطوم لزيارة البشير عمر السوداني نظيره من دعوة بوتن فالديمير الروسي الرئيس قبل 

 .االستراتيجي للمستوى  يرهاتطو وسبل البلدين، بين الثنائية العالقات هاتفي اتصال خالل الرئيسان

 (سونا لألنباء السودان وكالة)

 

  الشأن الصومالي

 مقديشو، الصومالية العاصمة في فندق أمام مفخخة سيارة بتفجير الخميس، األقل، على شخصا 24 قتل 

 (سكاي نيوز) .الحكومة باسم متحدث أفاد ما وفق

 

 الشأن الدولي

 الصين، ضد عقوبات عن للكشف يومال يستعد ترمب دونالد الرئيس إن" األبيض البيت في مسؤول قال 

 (AFP)".األميركية للشركات الفكرية الملكية سرقة بتهمة

 رئيسا تورول، خوردي المرشح النتخاب وتصويت مناقشة جلسة عقد اليوم، الكتالوني البرلمان يعتزم 

 (AFP).لإلقليم جديدا

 روسيا بأن األوروبي االتحاد قادة ستبلغ أنها الخميس، ماي، تيريزا البريطانية، الوزراء رئيسة أعلنت 

 في روسي جاسوس اغتيال محاولة أعقاب في فحسب بريطانيا وليس بأكمله للتكتل تهديدا تشكل

 التجسس شبكات مواجهة في أوروبيا دعما ستطلب ماي إن دبلوماسيون قال وقت في إنجلترا،

 (رويترز).الروسية
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 البرلمان في األولى الغرفة لتغطية مراسلين إرسال عن ستتوقف أنها روسية إعالم وسائل أعلنت 

 مزاعم من الدوما، في الخارجية الشؤون لجنة رئيس سلوتسكي، ليونيد برأت أن بعد الروسي،

 (AP).الجنسي بالتحرش

 غير تحركاتها“ بـ فيها ينددون الخميس، تركيا الى حازمة رسالة االوروبي االتحاد بلدان قادة سيوجه 

 ان يفترض اردوغان طيب رجب الرئيس مع لقاء من أيام قبل المتوسط، البحر في ”ستمرةالم القانونية

 (AFP).المضطربة العالقات يهدىء

 الشبهات حول التحقيق اطار في االتهام اليه ُوجه الذي ساركوزي نيكوال االسبق الفرنسي الرئيس ندد 

 امام إفادته في وذلك ،”التشهير نم جحيما“ يعيش بانه ،3001 في االنتخابية لحملته ليبي بتمويل

 (AFP) .الخميس ”لوفيغارو“ صحيفة موقع نشرها التي القضاة

 

 ليبامكانكم زيارة موقعنا على العنوان التا لالطالع على المزيد من االخبار
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