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 5028-03-52 لعربي والدوليالمشهد االخباري ا

 
 بالتعاون مع مركز االعالمفي أوروبا  كتب اإلعالمي الفلسطينيمالعن يصدر 

 

 :الشأنان السوري والعراقي

  بدأ مسلحو المعارضة السوريون في االنسحاب من عدة بلدات في معقلهم السابق في الغوطة الشرقية

. حيث لم يتبق سوى مدينة دوما المحاصرة كآخر معقل لهم هناكالحكومة بيوم السبت لتتسلمها 

 ( رويترز)

  ،أعلن فيلق الرحمن عدم ثقته في ضمانات روسيا بشأن أمن من يرغب في البقاء بالغوطة الشرقية

والمدنيين من جنوب الغوطة، سقط قتلى وجرحى في انفجار سيارة ملغمة  وبينما بدأ إجالء المقاتلين

 (الجزيرة.ق. )بمدينة إدلب

  عثرت قوات الجيش السورى، السبت، على شبكة أنفاق خالل تمشيطها األحياء المحررة من مخلفات

 (اليوم السابع) .بلدة عين ترما بالغوطة الشرقيةالتنظيمات اإلرهابية في 

  قال مصدر في الجيش التركي يوم السبت إن الجيش وحلفاءه من المسلحين السوريين فرضوا

الواقعة في شمال غرب سوريا بالكامل في الوقت الذي عمد فيه عمال منطقة عفرين سيطرتهم على 

 (رويترز. )اإلغاثة إلى توزيع الطعام على سكان المنطقة

  رجال من الشرطة العراقية االتحادية، بعد أيام من اختطافهم على طريق  9قتل تنظيم داعش المتشدد

 (سكاي نيوز. )بتما أفاد بيان، السكركوك شمالي البالد، وفق 

 

 :الشأن األردني

  نجحت دائرة المخابرات العامة في منع عناصر خلية نائمة تتبع تنظيم داعش اإلرهابي، من تنفيذ

مكتب مخابرات الرصيفة، ومديرية شرطة الرصيفة، ومركز أمن  عمل إرهابي ضد العاملين في

 (الغد. )هاية العام الفائتالزرقاء بحلول ن –ياجوز والدوريات المتواجدة على طريق عمان 
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  التقى رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة برؤوساء مجالس النواب والشورى واألمة المصري

لالتحاد ( ٨٣١)والجزائري، وذلك على هامش أعمال الدورة  والقطري والكويتي والبحريني

 (عمون. )البرلماني الدولي المنعقدة في جنيف بسويسرا

 

 :الشأن المصري

 مصر تواجه تحديات عديدة فى : "رئيس السيسى فى كلمة أمام المؤتمر القومى للبحث العلمى قال ال

وضعنا إستراتيجية شاملة : ظروف دولية وإقليمية وداخلية، و أضاف المرحلة الراهنة فرضتها 

 (األهرام" .)لمواجهة اإلرهاب تتضمن أبعادا ثقافية واجتماعية بجانب األبعاد األمنية

 ر أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة اإلسالمية بجامعة األزهر، إن االنتخابات هي قال الدكتو

، فعدم المشاركة هي مقاطعة "حيثما كانت المصلحة فثم شرع هللا"المواطنين، و شأن عام يهم كل

 (اليوم السابع. )وأثم كبير

  وروبية التي صدرت ضد أشخاص أشخاص من الئحة العقوبات األ 6استبعد االتحاد األوروبي أسماء

حكم الرئيس األسبق حسني مبارك، وتضمنت تجميد أرصدة وأصول وحظر  وكيانات تنتمي إلى فترة

 (RT) .للسفر

 

 :الشأن اللبناني

  فوق مناطق ً ً دائريا اخترقت طائرتا استطالع إسرائيليتان أجواء لبنان، أمس الجمعة، ونفذتا طيرانا

جنوب، كما اخترق زورق حربي إسرائيلي مياه لبنان اإلقليمية مقابل الالبقاع شرق لبنان ومناطق 

 ً  (DW. )منطقة رأس الناقورة جنوبا

  عبوة  52عثرت دورية تابعة لمخابرات الجيش اللبناني، السبت، في جرود عرسال شرق لبنان، على

 (RT) .الذخائر تعود لمخلفات التنظيمات المسلحة ناسفة ومجموعة من

 

 :جي واليمنيالشأنان الخلي
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  يتوجه ولي العهد السعودي، دمحم بن سلمان، إلى بوسطن في زيارة تستغرق عدة ساعات، قبل التوجه

 (العربية.ق).إلى نيويورك

  ،أجرى األمير دمحم بن سلمان، السبت، محادثات في واشنطن مع كل من مديرة صندوق النقد الدولي

 (RT) .يمالبنك الدولي، جيم يونغ ك كرستين الغارد، ورئيس

  يتوجه أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني إلى روسيا، األحد، في زيارة رسمية، تستمر يومين، بدعوة

 (القدس العربي. )بوتين من الرئيس الروسي فالديمير

 سياسة التجويع، الذي تمارسها دول ”اتهمت قوى وفصائل بالحراك الجنوبي اليمني ما وصفتها بـ

 (األناضول. )المؤقتة عدن، والمحافظات الجنوبية األخرى في العاصمة” التحالف العربي

 

 :الشأن المغاربي

  قالت السفارة األمريكية في ليبيا إن الواليات المتحدة ترحب باجتماعات القاهرة التي تهدف إلى دعم

 (الوطن) .وتقوية القوات المسلحة الليبية تحت إشراف سلطة مدنيةالجهود الليبية لتوحيد 

 الجو الليبي، السبت، مواقع للمجموعات المسلحة والمعارضة التشادية جنوبي البالد،  استهدف سالح

. اإلعالم الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، خليفة العبيديحسبما أعلن رئيس شعبة 

 (المنار)

 اعدة أكد مصدر عسكري تابع للجيش أن سالح الجو نفذ غارتين جويتين على موقع تابع لتنظيم الق

 (العربية.ق).ليبيابمنطقة أوباري جنوب 

  ،أعلنت القيادة األميركية في أفريقيا أن الغارة التي استهدفت موقعا لتنظيم القاعدة في جنوب ليبيا

بعد ساعات على إعالن مصادر ليبية مقتل متشددين بضربة جوية شنتها طائرة أميركية، وذلك 

 (سكاي نيوز. )مجهولة، السبت

  بحدود ” دوائر الخطر التي تحيط“الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، السبت، إن ما سماها قال الرئيس

التمسك بالوحدة “على الموارد الطبيعية، يحتم على أبناء الجزائر ” الكبرىصراع القوى ”بالده، و

 (األناضول. )” والتوافق
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  الخطر، بعد ما أسماه دق الوزير السابق، والزعيم االشتراكي المغربي، دمحم اليازغي، ناقوس

في المغرب، معترفا بأخطاء الحكومة التي قادها حزبه في القيام " الديمقراطيتوقف مسار االنتقال "بـ

 (52عربي. )باإلصالحات الضرورية

 تصعيد األشكال ”هدد المتحدث الرسمي باسم تنسيقية المغاربة المسيحيين، مصطفى السوسي، بـ

ضد السلطات المغربية على عدم االستجابة لمطالب المسحيين  االحتجاج النضالية وتغيير أسلوب

 (القدس العربي". )المغاربة

 

 الشأن الدولي

  حقق وزير الدفاع األمريكي جيمس ماتيس انتصاًرا كبيًرا، بحصوله، الجمعة، من دونالد ترامب، على

ريكس تيلرسون  على الرغم من رحيل حليفيه الرئيسيين في الحكومة زيادة كبيرة في الميزانية،

 (إرم نيوز.)وهربرت ريموند ماكماستر

  عثر محققون في قضايا اإلرهاب في جنوب فرنسا على متفجرات محلية الصنع وأسلحة في المتجر

 (AFP. )رهائن أمس الجمعة الذي شهد عملية احتجاز

 ونقل  بدأت تركيا العمل على إنشاء مركز استراتيجي محصن تحت األرض سيتولى استمرار االتصال

 (RT) .الحكومية حتى في الظروف الطارئة مثل الحروب والكوارث الطبيعية البيانات بين المؤسسات

  أعلنت الشرطة الفنلندية، السبت، أنها طلبت إيضاحات إضافية من مدريد حول مذكرة التوقيف

دا حتى كارليس بوتشديمون الذي ال يعرف ما إذا كان موجودا في فنلن الدولية التي أصدرتها ضد

 (RT) .اآلن

  نجوم اإليطالية السبت، مع األحزاب المحافظة النتخاب رئيسين لمجلسي البرلمان  - 2تعاونت حركة

 (اليوم السابع) .يشير إلى أنهم قد يمددون هذا االتفاق لتشكيل حكومة لكن لم يظهر حتى اآلن ما

  ،إعدامهم دون محاكمة رجال شخصا يشتبه فيهم بالتورط في  50برأ القضاء الباكستاني، السبت

 (RT) .5022على خلفية اتهامهما باإلساءة للقرآن عام  مسيحيا وزوجته حرقا حيين

 

 5028-03-52 سبتال المسائي التقرير
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 :الشأنان السوري والعراقي

  ال يحق ألحد القول إن تركيا وقواتها "قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت، إنه

، جاء ذلك خالل كلمة ألقاها "قدم أفضل األمثلة على عمليات االحتاللل سوريا، والغرب تقوم باحتال

 (األناضول. )أردوغان في المؤتمر االعتيادي السادس لحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه

  أفاد المرصد السوري لحقوق اإلنسان بأن المفاوضات ال تزال مستمرة بين جيش اإلسالم والجانب

إلنهاء العمليات العسكرية في مدينة دوما بشكل نهائي، وأكد المرصد  للتوصل إلى التفاقالروسي، 

. أن المفاوضات الجارية، وضعت القلمون كأحد الخيارات األبرز لخروج مقاتلي جيش اإلسالم

 (العربية.ق)

  قامت وحدات من الجيش السوري صباح اليوم بتجهيز ممر جديد على أطراف مدينة حرستا إلخراج

للمصالحة وعائالتهم من عربين وزملكا وجوبر في القطاع الجنوبي لغوطة  المسلحين الرافضين

 (سبوتنيك) .دمشق الشرقية في ريف دمشق

  إدلب السورية، وفق معلومات أولية، مدنيين، اليوم، جراء تفجير سيارة مفخخة في مدينة  7قُتل

في إدلب، مصطفى حاج يوسف، إن سيارة مفخخة جرى ( الخوذ البيضاء) وقال مدير الدفاع المدني

 (األناضول. )تفجيرها قرب مستشفى في مركز المدينة

  عادت االشتباكات العنيفة في الشمال السوري، بين هيئة تحرير الشام ومجموعات متحالفة معها من

سوريا ومقربين منها من جهة أخرى، وقال المرصد السوري لحقوق  وبين جبهة تحرير جهة،

اإلنسان، إن االشتباكات تركزت في ريف حلب الغربي، وتحديدا في محور مكلبيس وبلنتا، وترافقت 

 (52عربي. )مع قصف واستهدافات متبادلة، ومعلومات عن خسائر بشرية

 إلى مزيد من التنسيق الدقيق بشأن العمليات التي تقوم بها في  دعت وزارة الخارجية العراقية، تركيا

 (سبوتنيك. )كردستان العراقمناطق تابعة إلقليم 

  ،توصل قادة الكتل السياسية العراقية بعد مفاوضات شاقة بوساطة من األمم المتحدة وخبراء غربيين

األطراف في العراق على  بحسب ما نقلته صحيفة الشرق األوسط، واتفقت إلى ميثاق شرف انتخابي

بندا، أبرزها إدانة الخطاب الطائفي والعرقي، واالمتناع عن استخدام وسائل الضغط وإجبار  52

 (العربية.ق. )الناخبين على التصويت
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 :الشأن المصري

  قالت وزارة الداخلية المصرية في بيان إن انفجارا وقع السبت في مدينة اإلسكندرية الساحلية

 (سكاي نيوز.)اإلسكندرية وأوقع قتيال وأربعة مصابين من رجال الشرطةأمن محافظة استهدف مدير 

  أعلنت وزارة الدفاع المصرية، اليوم السبت، أن قيادة الجيش استكملت استعداداتها لتأمين االنتخابات

 (RT) . مع وزارة الداخليةالرئاسية القادمة، بالتعاون 

  ليوم السبت، عن إجبار مراسلتها في القاهرة، بيل ترو، على البريطانية، ا" ذا تايمز"كشفت صحيفة

بعد خمس سنوات من تغطيتها الشؤون المصرية للصحيفة، وكواليس مغادرة األراضي المصرية، 

قبل )احتجازها بواسطة السلطات األمنية، والتهديد بمحاكمتها عسكرياً، ما لم تغادر مصر على الفور 

 (العربي الجديد،رويترز) .توضيح األسباب ، من دون(االنتخابات الرئاسية

 

 :الشأن اللبناني

  استنتجت دراسة إسرائيلية، أن المظاهر التي تدلل على بدء تشّكل تحالف بين روسيا ولبنان، لن

مركز بيغن السادات للدراسات "موسكو وتل أبيب، والدراسة صادرة عن تؤثر سلباعلى العالقة بين 

 (الشرق".)بار إيالن"عة ، التابع لجام"االستراتيجية

 

 :الشأن اليمني

  وصل المبعوث األممي إلى اليمن، مارتن غريفيث اليوم السبت، إلى صنعاء، لعقد لقاءات مع األطراف

في سبل استئناف عملية السالم المتعثرة منذ سنوات، بعد الجمود الذي أصاب اليمنية المعنية للتباحث 

 (العربي الجديد. )منصرم على األقلجهود األمم المتحدة على مدى العام ال

  أفاد شهود عيان، اليوم السبت، بمقتل خمسة مدنيين يمنيين بغارة جوية شنتها مقاتالت التحالف

 (رأي اليوم. )صنعاءالعربي بمحافظة الحديدةغرب 

 

 :الشأن المغاربي
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  اديين في تنظيم أشخاص على األقل في غارة جوية، شنتها طائرة كهولة الهوية، على موقع لقي 3قتل

 (رويترز. )ما ذكرت مصادر محلية، السبتالقاعدة جنوب ليبيا، حسب 

  قال مسؤول كبير في مجلس الشورى اإليراني، السبت، إن على طهران أن تعزز عالقاتها مع روسيا

أميركي متوقع أكثر تشددا، بعدما قرر الرئيس دونالد ترامب اختيار جون  والصين، لمواجهة موقف

 (سكاي نيوز. )ليصبح مستشاره لألمن القوميبولتون 

  خرج رجل األعمال اللبناني من أصل فرنسي، زياد تقي الدين، عن صمته، وكشف تفاصيل جديدة

األسبق نيكوال ساركوزي، والتي اتهم فيها بتلقي أموال من ليبيا  بشأن قضية الرئيس الفرنسي

 (رأي اليوم. )5007لتمويل حملته االنتخابية عام 

 

 شأن الدوليال

  توفي، صباح السبت، العقيد في الدرك الوطني الفرنسي أرنو بلترام، متأثرا بجراحه، وذلك بعد أن

احتجاز رهائن، يوم الجمعة، داخل متجر ببلدة تريب جنوب غرب فرنسا، حل محل إمرأة خالل عملية 

 (القدس العربي.)نفذها شاب يدعى رضوان لقديم، وهو فرنسي من أصل مغربي

 ق مجلس حقوق اإلنسان باألمم المتحدة على تمديد والية المقرر الخاص لحقوق اإلنسان في واف

التوالي، رغم وفاة الخبيرة الباكستانية، عاصمة جهانغير، التي كانت تشغل  إيران للسنة الثامنة على

 (العربية.ق. )هذا المنصب

 المقبل مع كوريا الجنوبية  وافقت كوريا الشمالية على عقد محادثات رفيعة المستوى األسبوع

أجل عقد قمة نادرة بين الكوريتين، بحسب ما ذكرت وزارة التوحيد  لمناقشة المسائل اللوجستية من

 (العربية.ق. )الكورية الجنوبية

  دانت إيران اليوم السبت العقوبات األميركية الجديدة على عشرة من رعاياها وشركة إيرانية اتهمتها

سرقة معلوماتية كبيرة طالت جامعات ومؤسسات في العالم، وذلك بعد  ةواشنطن بالقيام بحمل

عقوبات سابقة إليران بتهمة دعم اإلرهاب وانتهاك قرارات األمم المتحدة حول برنامجها 

 (الجزيرة.ق.)البالستي

 ي انتقد الرئيس اإليراني السابق، محمود أحمدي نجاد، تقييد القضاء لحرية اإلعالم في البالد، وذلك ف

 (األناضول. )األعلى، علي خامنئي رسالة بعثها إلى المرشد
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  قالت صحيفة تايمز البريطانية إن الواليات المتحدة وعشرين دولة أوروبية تتأهب في تحرك منسق

مرتبطين بشبكات تجسس، وأضافت الصحيفة أن فرنسا وألمانيا وجمهورية  لطرد دبلوماسيين روس

نيا وإستونيا والتفيا وبلغاريا وجمهورية التشيك والدانمارك وتسع دول إيرلندا وبولندا وهولندا وليتوا

 (الجزيرة.ق. )أوروبية أخرى ستشارك في التحرك المنسق

  نفى المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، المعلومات، التي نشرتها وسائل

عودة إلى روسيا، وقال المتحدث باسم رسالة إلى بوتين، يطلب فيها ال إعالم، حول إرسال سكريبال،

 (سبوتنيك".)ال هذا غير صحيح: "الكرملين

  قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن اتصال الرئيس األمريكي دونالد ترامب بفالديمير

 (RT) .مجردا بل تناول مواضيع مهمة" بروتوكوليا"رئيسا لروسيا لم يكن بوتين بعد إعادة انتخابه 

 الكرملين أن الرئيس الروسي الذي يعتمد على دعم شعبي واسع لن يسمح ألحد بتجاوز  أعلن

 (RT) .القومية الروسيةللمصالح " الخطوط الحمراء"

  يتجمع آالف األميركيين لالحتجاج والمطالبة بتغيير قانون حيازة األسلحة، في مسعى منهم لوضع حد

كون مسيرة السبت في واشنطن أكبر مظاهرة من المدارس، ويتوقع أن ت لعمليات إطالق النار في

 (الجزيرة.ق. )نوعها على اإلطالق

  كمبريدج أناليتيكا"نقّب محققون بريطانيون من الهيئة التنظيمية لحماية البيانات، في مقر شركة" ،

الستهداف ناخبين " فيسبوك"بشكل غير قانوني حول مستخدمي عن بيانات خاصة جمعتها 

 (RT) .أمريكيين

 

 بامكانكم زيارة موقعنا على العنوان التالي الطالع على المزيد من االخبارل
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