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 2018-09-12 لعربي والدوليالمشهد االخباري ا

 
 بالتعاون مع مركز االعالمفي أوروبا  كتب اإلعالمي الفلسطينيمالعن يصدر 

 

  الشأن السوري:

 األزمة في وإيران تركيا من كل تدخل معارضتها عن والبحرين واإلمارات ومصر السعودية أعربت •

 )روسيا اليوم( .السورية

 مؤكدا السابقة، أهميتها فقدت العربية الدول جامعة أن المعلم، وليد السوري، ةالخارجي وزير اعتبر •

 )روسيا اليوم(.األخرى البلدان شؤون في تتدخل ال التي العربية الدول مع العالقات لتعزيز بالده استعداد

 توقف حال المعارضة مع للتفاوض مستعدة بالده حكومة أن المعلم، وليد السوري، الخارجية وزير أكد •

 )روسيا اليوم( .عليها القائمين في ولكن فيها ليست المشكلة أن معتبرا الحوار، في الخارجي التدخل

 سلمي لحل بالتوصل تأمل موسكو إن ،أمس الفرينتيف، ألكسندر سوريا إلى الخاص الروسي المبعوث الق •

 عن المتطرفين فصل ابه منوط تركيا أن إلى مشيرا المعارضة، عليها تسيطر التي إدلب، في للوضع

 )سكاي نيوز( .المعتدلة المعارضة

 من جهدا تألو أال" على ، امس وتركيا وإيران روسيا جوتيريش أنطونيو المتحدة لألمم العام األمين حث •

 يتفاد" تماما يالضرور من" إن وقال السورية إدلب محافظة يف" المدنيين لحماية لحلول التوصل أجل

 .أ()أ.ِش.شاملة معركة نشوب

 محافظة على يالسور النظام قوات هجوم أن ،أمس لودريان ايف جان يالفرنس الخارجية وزير اعتبر •

 ، االرهابيين آالف تفرق من الخوف بسبب ،أوروبا يف االمن على مباشرة تداعيات له تكون قد إدلب

 (AFP).اوروبا الى وانتقالهم

 أمريكية قوات تتواجد حيث البالد شرق جنوب التنف منطقة باتجاه عسكرية عملية السوري الجيش أطلق •

 )السورية الوطن.)هناك
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 اإلرهابية والمجموعات النصرة جبهة تنظيم أوكار ضد جديدة عمليات حماة يف يالسور الجيش نفذ •

 .اإلرهابية المجموعات صفوف يف والمصابين القتلى من العديد أوقعت يالشمال الريف يف له التابعة

 )أ.ِش.أ(

 

 عراقي:الشأن ال

 وكالء يشنها هجمات أي على" وحاسم سريع بشكل سترد" أنها من إيران المتحدة الواليات حذرت •

 )سكاي نيوز( .أميركية بمنشآت أضرار إلحاق أو أميركيين، إصابة إلى وتؤدي العراق، في طهران

 أمس اد،بغد في السلطات باقري محمد جنرال الميجراإليرانية  المسلحة القوات أركان رئيسطالب  •

 )القدس العربي(.قواعدهم وإغالق العراق في يتمركزون أكراد منشقين بتسليم الثالثاء،

 وإقليم بغداد في المركزية العراقية الحكومة إلى رسالة جيشه، قائد لسان على ،أمس اإليراني، النظام وجه •

 )سكاي نيوز( .اأراضيهم في العسكرية القوة باستعمال مبطن تهديد على انطوت العراق، كردستان

 أضرم أن بعد ،أمس البصرة، مدينة في جديد مقر إلى قنصليتها نقل العراق في اإليرانية السفارة أعلنت •

 )سكاي نيوز( .أيام أربعة منذ السابق المقر في النار متظاهرون

 

 الشأن المصري:

 الوزراء مجلس سرئي نائب الصباح الحمد خالد صباح الشيخ ،أمس الخارجية، وزير يشكر سامح التقى •

 .بالقاهرة العربية الدول لجامعة  يالوزار المجلس اجتماع هامش على وذلك الكويتي، الخارجية ووزير

 )أ.ِش.أ(

 في تدخل مصر في اإلعدامات أحكام» إن الثالثاء، أمس المرزوقي، منصف السابق التونسي الرئيس قال •

 القدس العربي().«الحديث عصرنا في إرهاب أكبر وهو الدولة، إرهاب سياق

 

 ن الخليجي واليمني:االشأن

 بحق تلميحا اعتبره ما ،يالسعود اإلفريقية الدول لشؤون الدولة وزير قطان، العزيز عبد أحمد رفض •

)اليوم .اليمن يف ودورها يالجعفر إبراهيم يالعراق الخارجية وزير قبل من السعودية العربية المملكة

 السابع(

 واتهمها السعودية، على الذعا هجوما الحوثي، الملك عبد ،(الحوثيين" )هللا أنصار" جماعة زعيم شن •

 (سبوتنيك ) .وشكليات طقوس إلى وتحويله اإلسالم بتشويه
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 :المغاربيالشأن 

 ترفض بالده إن زنيبر عمر السفير بجنيف، المتحدة األمم بمكتب المغربية للمملكة الدائم الممثل قال •

 .)روسيا اليوم("المغربية بالصحراء الوضعية حول الجزائري للوفد المقبولة وغير الباطلة االدعاءات"

 به تسبب واقتصاديًا سياسيًا إفالًسا تعيش بالده إن المرزوقي منصف السابق التونسي الرئيس قال •

 .)القدس العربي(السبسي قائد الباجي التونسي الرئيس «عائلة» داخل المستمر الصراع

 في به صرح قد كان ما تأكيد جدد القذافي اإلسالم سيف أن ،أمس لفرنسية،ا" لوموند" جريدة كشفت •

 .ساركوزي نيكوال األسبق الفرنسي للرئيس االنتخابية الحملة من جزءا مولت ليبيا أن من ،2011 مارس

 (سبوتنيك )

 رابلس،ط يف للنفط الوطنية المؤسسة مقر استهدف يالذ ياالنتحار االثنين هجوم أمس داعش تنظيم تبنّى •

 شبكات تعقب يف المتخصص ياألمريك" سايت" مركز بحسب موظفيها، من اثنين مقتل عن وأسفر

 (AFP).االنترنت على االرهابيين

 

 الشأن الدولي

 العامين ومدعيها قضاتها على عقوبات بفرض واشنطن تهديد أن الثالثاء الدولية الجنائية المحكمة أّكدت •

)فرانس .عملها مواصلة عن" يثنيها لن" أفغانستان في حرب جرائم تكابار بتهم أميركيين الحقوا حال في

 برس(

 استقالليتها، على بالحفاظ والتزامه الدولية، الجنائية للمحكمة دعمه ،أمس األوروبي، االتحاد أكد •

 بفرض فيها هدد التي بولتون، جون األمريكي، القومي األمن مستشار تصريحات بعد ذلك جاء ،وفعاليتها

 )روسيا اليوم(.المحكمة قضاة على اتعقوب

 على برأيه تقوم التي المتحدة الواليات بسياسة األربعاء الفروف سيرغي الروسي الخارجية وزير ندد •

 )فرانس برس(.البلدين بين العالقات في التوتر تجدد خلفية على وذلك" التفاوض ثم أوال العقوبات فرض"

 الوزراء رئيس مستشار (كيز ديفيد) أن (ساالزار اجولي) األمريكي الشيوخ مجلس مرشحة كشفت •

 )معـا(.2013 نوفمبر شهر في مانهاتن في شقته داخل جنسيا عليها اعتدى نتنياهو بنيامين اإلسرائيلي

 بُثّت" سى بى إيه" شبكة مع مقابلة في االمريكى للرئيس البكر االبن ،(جونيور ترامب دونالد) أعلن •

 موسكو بين تواطوء حصول احتمال حول الجارية التحقيقات بسبب السجن دخول يخشى ال أنه الثالثاء،

 )اليوم السابع(.ترامب الرئيس حملة وفريق
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 روسيا تحمل ال المتحدة الواليات بأن ناورت هيذر األمريكية الخارجية وزارة باسم المتحدثة صرحت •

 )روسيا اليوم(.كوبا في يةاألمريك السفارة موظفو لها تعرض التي الصوتية الهجمات عن المسؤولية

ً  ،(الثالثاء) أمس يوم من مبكر وقت في التركية اإلرهاب مكافحة إدارة اعتقلت •  نشر نمساوياً  صحافيا

)الشرق .تركيا في والديمقراطية الحريات ومستوى إردوغان طيب رجب التركي الرئيس تنتقد مقاالت

 األوسط(

 لويز األسبق البرازيلي الرئيس من بدال الرئاسة لمنصب حداد فرناندو ترشيح البرازيلي العمال حزب قرر •

 )روسيا اليوم،القدس( .حاليا السجن في والقابع فساد قضية في المدان سيلفا دا لوال إيناسيو

 (لألنباء مهر وكالة) .الدولة حدود وخارج داخل عليهم بالقضاء معارضيه ،أمس اإليراني الماللي النظام هدد •

 السلم إحالل باتجاه الدفع يف أفغانستان جمهورية حكومة جهود أهمية يإلسالما التعاون منظمة أكدت •

 )أ.ِش.أ(.الدائم السلم يحقق حل وإيجاد ياألفغان الشعب أطياف بين والوفاق واألمن

 

 2018-07-11الثالثاء  المسائي التقرير

 

 الشأن السوري:

 الدولة تنظيم نصبه كمين في لها الموالين والمسلحين السوري الجيش قوات من عنصراً  21 قتل •

 لحقوق السوري المرصد أفاد ما وفق سوريا، شرق جنوب في فيها يتحصن منطقة آخر في االسالمية

 (AFP) .الثالثاء االنسان

 المتحدة األمم تشاطر طهران إن اإليراني، الخارجية لوزير الخاص المساعد أنصاري جابري حسين قال •

 (AFP) .لتفاديها ستسعى وإنها السورية إدلب محافظة في إنسانية كارثة وقوع احتمال إزاء قلقها

 موسكو األميركية، ”ستريت وول“ صحيفة في الثالثاء نشر مقال في اردوغان رجب تركيا رئيس دعا •

 سوريا غرب بشمال إدلب محافظة في ترتسم ”انسانية كارثة“ منع الى دمشق، حليفتي وطهران،

 (AFP).لبالده المجاورة

 عسكري ألف 30 حوالي 2016 العام منذ سوريا أراضي على نشرت تركيا أن ”شفق يني“ جريدة كشفت •

 .إدلب في السوري الجيش لعملية تحسبا متسارعة استعدادات وسط بكثافة المنطقة في قواتها حاليا وتعزز

 )رأي اليوم(
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 السورية، الحكومية للقوات دعما تقدم قد روسيا إن موروزوف، أوليغ الروسي، االتحاد مجلس عضو قال •

 في محتمل مفبرك" كيميائي هجوم"  وقوع بذريعة سوريا ضد هجمات شن الغرب قرر حال في

 )روسيا اليوم (.إدلب

 عسكري عمل في تشارك قد بالده أن بورت أليستير األوسط الشرق لشؤون البريطاني الدولة وزير أكد •

 )روسيا اليوم ( .البرلمان موافقة دون الكيميائي، السالح دمشق حكومة استخدام بحجة سوريا، على

 

 :اللبنانيالشأن 

 العقل هو الدين، بدر مصطفى“ إن اليوم، ،2005 في الحريري، رفيق اغتيال قضية في االدعاء فريق قال •

 رأي اليوم().”للعملية منفذين كانوا الباقون والمتهمون االغتيال، لعملية المدبر

 

 :المصريالشأن 

 واألردن االمريكية المتحدة والواليات الخليج دول مع يجمعها عسكري اجتماع عن ،أمس مصر، أعلنت •

 ساعات بعد الرفاعي، تامر العقيد المصري، الجيش باسم للمتحدث اليوم بيان بحسب ذلك جاء.الكويت في

 )األناضول(.األعضاء الدول بكامل الخليجي التعاون مجلس دول أركان رؤساء اجتماع انطالق من

 برئاسة ،"واإلرهابيين اإلرهابية الجماعات أموال في والتصرف واإلدارة والحصر التحفظ لجنة" أصدرت •

)روسيا .المسلمين اإلخوان أموال مصادرة بشأن مهما، بيانا أبوالفتوح، ياسر محمد الدكتور المستشار

 اليوم(

 على الوكالة موقع إن عبداللطيف، محمود المصرية، الرسمية األوسط الشرق أنباء وكالة مدير قال •

 اإلخوان جماعة عبداللطيف واتهم، األمر لمعالجة العمل يجري وإنه الثالثاء الختراق، تعرض اإلنترنت

 )سكاي نيوز(.االختراق وراء بأنها المحظورة المسلمين

 

 :العراقيالشأن 

 مجلس لرئاسة مرشحها على السنية، السياسية الكتل اتفاق عدم الثالثاء، اليوم عراقي سياسي مصدر أكد •

 )روسيا اليوم( .الجديد النواب

 الدينية المرجعية من رسمي بالغ ورود عن ،أمس الساعدي، صباح" سائرون" تحالف في القيادي كشف •

 )السومرية نيوز(.المقبلة الحكومة رئيس لمنصب مرشحين خمسة برفض العليا

 

 :ربياالمغالشأن 

 الديمقراطية بأعداء إياهم واصفا البالد، في اإلخوان حزب حل إلى الكنتي، إسحاق الموريتاني، الكاتب دعا •

 سكاي نيوز().السياسي بالعمل أغراضهم يحققوا لم إذا السالح وحملة

 

 الشأن الدولي
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 للبالد القوي االقتصادي األداء أن النارية وتغريداته تصريحاته في ترامب دونالد االميركي الرئيس يرّدد •

 غالبية خالل المنصب في كان الذي اوباما باراك سلفه إرث أهمية من نفسه الوقت في مقلّال بفضله هو

 )رأي اليوم( .االقتصادي التحسن فترة

 الكوري والزعيم ترامب دونالد األميركي نظيره الثالثاء ان جاي مون الجنوبي الكوري الرئيس دعا •

 تفكر أنها واشنطن ذكرت بينما النووي، السالح بشأن ”جريء قرار“ اتخاذ إلى أون جونغ كيم الشمالي

 )رأي اليوم( .يانغ بيونغ مع جديدة قمة عقد في

 العواقب" بأن محذرا وقال إسرائيل، مبطنة بصورة صالحي أكبر على اإليرانية الذرية الوكالة رئيس هدد •

 ( برس اسوشيتد وكالة) ."بالده في الذرة علماء استهداف تم لو" لو فيما" وخيمة ستكون

 الجمعية في ترامب، دونالد األمريكي بنظيره لالجتماع استعداده أورتيغا، دانييل نيكاراغوا رئيس أبدى •

 به، لإلطاحة CIA األمريكية المركزية االستخبارات وكالة مؤامرات لمناقشة المتحدة، لألمم المقبلة العامة

 )رأي اليوم(.الالتينية أمريكا دول شؤون في واشنطن وتدخل

 زعيم أن رايان، شون الكولونيل المتحدة، الواليات بقيادة الدولي التحالف باسم الرسمي المتحدث أعلن •

 مسالة" مجرد سيكون واعتقاله تنظيمه على السيطرة فقد البغدادي بكر أبو" داعش" تنظيم

 )روسيا اليوم(."زمن

 مكونات كل يمثلون جندي الف 300 بمشاركة تاريخها في عسكرية تمارين اكبر الثالثاء روسيا تبدأ •

 اعتبرها التي األطلسي حلف من انتقادات وسط ومنغوليين، صينيين عسكريين حضور عن فضال جيشها

 (AFP) .”النطاق واسع نزاع“ على تدريبا

 دانتهما بعدما محظورة إٍسالمية جماعة إلى ينتميان برجلين اإلعدام عقوبة اإلثنين هندية محكمة أنزلت •

 .قتيال 44 وحصدا البالد جنوب في أباد حيدر مدينة 2007 صيف في استهدفا تفجيرين تنفيذ في بالتوّرط

(AFP) 

 

 العنوان التالي بامكانكم زيارة موقعنا على لالطالع على المزيد من االخبار
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