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 2018-09-13 لعربي والدوليالمشهد االخباري ا

 
 بالتعاون مع مركز االعالمفي أوروبا  كتب اإلعالمي الفلسطينيمالعن يصدر 

 

 الشأن السوري:

 القوات تنفذه يالذ يالعشوائ القصف إن األربعاء دريان لو إيف جان يالفرنس الخارجية وزير قال •

 )رويترز،اليوم السابع(.حرب جرائم حد إلى يصل قد إدلب محافظة على واإليرانية والسورية الروسية

 السورية المعارضة لمقاتلي السالح إمدادات تكثف تركيا أن السورية، بالمعارضة مصادر كشفت •

 .سوريا غرب شمال وحلفاؤه السوري النظام جيش يشنه أن المتوقع من لهجوم التصدي على لمساعدتهم
 )ج االهرام،الوطن المصرية،(

 السالح استخدام حال في عسكريا للرد مستعدة بالدها أن ميركل، آنجيال األلمانية، المستشارة ألمحت •

 )،واس،ج االهرام( .هذا عن الطرف غض يمكن ال أنه مبينة سوريا، في الكيميائي

 يف للنزاع حل إيجاد أجل من" الجهود تكثيف" إلى األربعاء ،يالثان هللا عبد الملك ياألردن العاهل دعا •

 )العربية،الجزيرة( . "واستقرارها سوريا وحدة يحفظ" رياسو

 

 :األردنيالشأن 

 المنتسبين من متهمين 4 بحق المشددة األحكام من عددا األربعاء، األردنية، الدولة أمن محكمة أصدرت •

 )رويترز،بترا( . ياإلرهاب" داعش" لتنظيم

 

 :اللبنانيالشأن 

 الفرقاء بين كتحد يوضع أال يجب الحكومة تشكيل أن ،يلحريرا سعد المكلف ياللبنان الوزراء رئيس أكد •

 )النشرة،العربية نت( . اللبنانيين السياسيين

 رفيق قتلة لمعاقبة يالدول المجتمع تكاتف واشنطن، لدى يالسعود السفير سلمان، بن خالد األمير طالب •

 )عكاظ(.لبنان سيادة اختطاف يف ومستمرين أحرارا مازالوا أنهم مؤكدا يالحرير

 

 :الخليجي الشأن

 تتخذان واإلمارات، السعودية بأن الكونجرس، أمام شهد أنه ،ياالميريك الخارجية وزير بومبيو، مايك قال •

)فرانس برس،اليوم السابع،العرب  .اليمن يف العسكرية عملياتهما يف المدنيين على المخاطر لخفض تدابير

 االن،الشرق االوسط(
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 :العراقيالشأن 

 يف الوزارى المستوى على العربية الجامعة مجلس قرار مضمون على مجددا العرب، الخارجية اءوزر أكد •

 .العراقية ياألراض يف التركية القوات توغل إدانة بشأن ،2015 ديسمبر 24 يف العادية غير دورته

 )واس،الوطن المصرية،العربية(

 تشريع طرح يعتزمون المجلس في جمهوريين أعضاء إن ،ياألمريك الشيوخ مجلس فى مساعد قال •

 )بترا،واس(.العراق يف هجمات من مخاوف وسط العراق، يف ياإليران للنفوذ تزايدا يرونه لما يللتصد

 العراق يف يالدول للتحالف جديدا قائدا (الكامرا) الجنرال تسمية األربعاء، العراقية، الدفاع وزارة أعلنت •

 )ج األهرام،الوطن المصرية( .وسوريا

 

 :المغاربين الشأ

  مساهل القادر عبد الخارجية وزير يعتذر أن ،يالجزائر العمال لحزب العامة األمينة حنون، لويزة عارضت •

 الجوية القوة نادي مع فريقهم مباراة خالل الجزائر اتحاد نادي أنصار هتافات بسبب العراقي، لنظيره

 )القدس العربي(.حسين صدام الراحل الرئيس بحياة العراقي،

 إطالق إثر طرابلس، العاصمة يف العامل الوحيد المطار مجددا األربعاء، أغلقت، ليبيا إن مسؤولون الق •

 )النشرة،العربية نت( .الطيران رحالت استئناف من فقط أيام 5 بعد وذلك صوبه، صواريخ

 

 الشأن الدولي

 على يقدم أن قبل زوجته نهمبي من قتلى خمسة أوقع ما كاليفورنيا، بوالية بيكرزفيلد في النار مسلح فتح •

 )القدس العربي،أجيال(.الشرطة باسم متحدث أعلن ما بحسب االنتحار،

 بشدة هيلي نيكي السفيرة، المتحدة األمم لدى الدائمة واشنطن مندوبة لسان علي واشنطن هاجمت •

 المتحيز الطريق نفس تتبع“ إنها وقالت باشيليت، ميشيل حديثا، المعينة المتحدة لألمم السامية المفوضة

 القدس العربي،اجيال().”المتحدة والواليات إلسرائيل الضربات توجيه وتختار ألسالفها،

 يوالت أليرلندا، زيارته ىألغ ترامب دونالد ياألمريك الرئيس بأن البريطانية،( اإلندبندنت) صحيفة أفادت •

)العربية  .دبلن يف ضده واسعة جاتاحتجا لتنظيم خطط بوجود علمه بعد القادم، نوفمبر شهر لها مقرر كان

 نت،الجزيرة نت(

 شريكا المتحدة الواليات يعتبرون يعودوا لم الفرنسيين نصف من أكثر أن األربعاء نشر رأي استطالع أفاد •

 .)ج القدس(عليه يعتمد
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 بأنه يشتبه سوريا داخل رجل على القبض ألقت التركية المخابرات إن األربعاء، ،يترك يأمن مسؤول قال •

 ،رأي اليوم(24)فرنسا .2013 عام تركيا جنوب يف شخصا 53 بحياة أودى لتفجير خطط

 ساحة في كانوا المارة من حشدا   األربعاء، مساء صدمت الدفع رباعية سيارة أن   الصينية السلطات أعلنت •

 )وفا،فرانس.بجروح آخرين 46 وإصابة أشخاص تسعة مقتل عن أسفر مما البالد بوسط مدينة في عامة

 برس(

 من اآلالف مئات لدمج خطط لديها ليس بالده أن ، األربعاء الحق، شهيد يالبنغال الخارجية وزير أعلن •

 ينتمون" أنهم إلى مشيرا ، بنجالديش يف دائم بشكل ميانمار من الفارين الروهينجا يمسلم

 )الجزيرة،القدس العربي(."لميانمار

 الجمعية اجتماعات تحضر لن ميانمار، زعيمة ،يك سو سان أونج أن األربعاء، إعالم، وسائل ذكرت •

 )ج الوفد،العرب االن( .القادم األسبوع نيويورك يف المتحدة لألمم العامة

 خالل األفغان، األمن رجال من وستة طالبان حركة من مسلحين 10 مقتل األربعاء، ،يأفغان مسئول أعلن •

 )اليوم السابع،واس( . هيرات إقليم يف وقعت اشتباكات

 العراق، في بعثتها على اعتداءات في دورا   لعبت بأنها لها المتحدة الواليات اتهام األربعاء إيران اعتبرت •

 )ج األهرام،الوطن المصرية( .”مسؤولة وغير استفزازية“ ادعاءات

ا رومانيا تصبح أن يينبغ كان إذا عما التعليق األربعاء، روته، مارك هولندا، وزراء رئيس رفض •  عضو 

 )اليوم السابع،العربية( . ياألوروب حادباالت

 هامش على األربعاء، سالم، اتفاق المتمردين، زعيم مشار، ريك و السودان، جنوب رئيس كير، سلفا وقع •

 )فرانس برس،اليوم السابع(.إثيوبيا يف عقدت قمة

 سنوات 10 لمدة بالسجن ساكا أنطونيو إلياس السابق الرئيس على األربعاء السلفادور في محكمة حكمت •

 من استمرت التي حكمه سنوات خالل اختالسها تم مليون 301 أصل من دوالر مليون 260 مبلغ وبإعادة

 )فرانس برس(. 2009 ولغاية 2004

 

 2018-07-12ء ربعااال المسائي التقرير

 

 الشأن السوري:
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 محافظة على هجوم شن من وداعميه السوري النظام غوتيريش أنطونيو المتحدة لألمم العام األمين حذر •

 له يسبق لم إنساني وكابوس دم حمام إلى سيؤدي ذلك أن على وشدد ،(سوريا غرب شمالي) إدلب

 .)الجزيرة(مثيل

 هجوم حدوث لدى ظهرها تدير أن يمكنها ال ألمانيا إن اليوم ميركل أنجيال األلمانية المستشارة قالت •

 مع محادثات تجري بأنها األلمانية الحكومة تصريح من يومين بعد ميركل كلمة وتأتي سوريا، في كيمياوي

 )العربية(.سوريا في محتمل عسكري نشر بشأن حلفائها

 مدينة استهدف الذي االعتداء في بهم المشتبه أبرز أحد سوريا في التركية المخابرات أجهزة أوقفت •

 (األناضول أنباء وكالة) .2013 عام في الحدودية الريحانية

 السوري النظام قوات إن األربعاء، اإلنسان، حقوق مجال في يعملون المتحدة، األمم من محققون قال •

 المعارضة لسيطرة تخضع كانت التي الشرقية الغوطة في محظور، كيماوي سالح وهو الكلور، غاز أطلقت

 )سكاي نيوز(.العام هذا إدلب محافظة وفي

 وقت في السوري، الجيش قوات من متقطع لقصف األربعاء ومحيطها ادلب محافظة في مناطق تعرضت •

 من النهائية المرحلة يدعمها التي الديموقراطية سوريا قوات بدء أميركية بقيادة الدولي التحالف أكد

 (AFP).اإلسالمية الدولة تنظيم ضد عملياتها

 

 :اللبنانيالشأن 

 رئيس اغتيال في شارك شخص أي" أن على الحريري سعد اللبناني األعمال تصريف حكومة رئيس شدد •

 )الميادين(."آجال   أم عاجال   الجزاء سينال الحريري رفيق الراحل الحكومة

 

 :األردنيالشأن 

 قانون لمشروع جديد مقترح بشأن المحلي، المجتمع مع جديد جدل في للدخول األردنية، الحكومة تتحضر •

 دينار ألف 18 المتجاوز السنوي العائالت دخل سيخضع الجديد، القانون مشروع، الدخل لضريبة معدل

 (AFP) .الدخل لضريبة( دوالر ألف 25.3)

 

 :الخليجي واليمنيان الشأن

 والقيادة واألردن ومصر ”الخليجي التعاون مجلس“ دول أركان رؤساء اجتماع اليوم، صباح انطلق •

 (AFP) .المشترك والدفاع العسكري التعاون تعزيز سبل لبحث الكويت، في األميركية، المركزية
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 والبحرين واإلمارات السعودية األربع، ”المقاطعة دول“ إلى األربعاء، اليوم عاجال، طلبا قطر دولة وجهت •

 )رأي اليوم(.ومصر

 السعودية العربية المملكة بالتزام الكونغرس أبلغ أنه بومبيو مايك األميركي الخارجية وزير أعلن •

 خالل التحتية والبنية المدنيين إصابة إمكانية من للحد واضحة إجراءات باتخاذ المتحدة العربية واإلمارات

 )سكاي نيوز(.اليمن في العسكرية العمليات

 الواليات إن فيه يقوالن( وديمقراطي جمهوري) الشيوخ مجلس في لعضوين مقاال بوست واشنطن نشرت •

 المالذات أسوأ من واحدا أصبح اليمن أن إلى مشيرين الكارثية، الحرب هذه وقف تستطيع المتحدة

 .)الجزيرة(العالم في" لإلرهابيين"

 اليمن، غرب الحديدة مدينة قرب رئيسيين طريقين على األربعاء اليمنية للحكومة الموالية القوات سيطرت •

 الحوثيين إلمداد رئيسيا   خطا ويشكل أخرى وبمدن بالعاصمة المدينة وسط يربط الذي 16 الكيلو بينهما

 (AFP) .عسكرية مصادر أعلنت ما بحسب

 

 :العراقيالشأن 

 عن أسفر الذي األمر بغداد، العاصمة شمالي الدين صالح محافظة في األربعاء، مفخخة، سيارة انفجرت •

 .العراقية الصحة وزارة عن نقال مراسلنا أورد ما على آخرين، 32 وإصابة األقل على قتلى 5 سقوط
 )سكاي نيوز(

 

 :ربياالمغالشأن 

 سيارة في مخدرات شحنة ضبط حادث على لتعلق صمتها عن تونس في الرئاسي الحرس نقابة خرجت •

 )سكاي نيوز(.واسعا جدال أثارت التي الواقعة وهي للرئاسة، تابعة

)رأي .بالده استقرار ضد بالعمل ”خارجية قوى“ الليبية الوطني الوفاق حكومة رئيس السراج فايز اتهم •

 اليوم(

 بين طرابلس الليبية العاصمة جنوب المطار طريق في والخفيفة المتوسطة باألسلحة االشتباكات تجددت •

 معيتيقة مطار على عدة صواريخ سقطت حين في بالعاصمة، عدة وكتائب ترهونة من مشاة السابع اللواء

 )الجزيرة( .بالمدينة الدولي

 فصائل بين الدامي القتال من أسبوع بعد شهدت التي طرابلس الليبية العاصمة في العنف دائرة ستمرت •

 .يعمل يزال ال الذي الوحيد مطارها على صواريخ سقوط اإلسالمية، الدولة تنظيم نفذه وهجوم مسلحة

(AFP) 
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 الشأن الدولي

 بعد مشائي، رحيم إسفنديار السابق، الرئيس نائب على سنوات 6 بالسجن اليوم، إيرانية، محكمة حكمت •

 )معـا(.وخارجيا داخليا إيران أمن ضد بالعمل اتهامه

 ورص جانبا، خالفاتها وضع إلى الخليج دول األربعاء فوتيل جوزف األميركية المركزية القيادة قائد دعا •

 (AFP) .المتشددة والجماعات اإليرانية ”التهديدات“ مواجهة في صفوفها

 موظفين إصابة عنه تنتج هجوم أي على وحزم بسرعة سترد بأنها إيران المتحدة الواليات هددت •

 .)الميادين(األميركية بالمنشآت الضرر إلحاق أو أميركيين

 بإخالء السكان وطالبوا الطوارئ، حالة اليوم، وفرجينا، والجنوبية، الشمالية، كالورينا واليات حكام أعلن •

 تلك من واقترابه إلعصار،" فلورنس" العاصفة تحولت أن بعد الساحل من القريبة المناطق

 )وفـا(.الواليات

ه •  تجاه األوروبية الدول لسياسة انتقادا األربعاء، اليوم نتنياهو، بنيامين اإلسرائيلي الوزراء رئيس وج 

 خاليا اإليراني النظام فيه يرسل الذي الوقت نفس في طهران، إرضاء تحاول الدول هذه ان: "وقال.إيران

 )معـا(".أوروبا في اعتداءات الرتكاب إرهابية

 قوامها أوروبية حدود حرس قوة تشكيل الى االربعاء يونكر كلود جان االوروبية المفوضية رئيس دعا •

 (AFP).الهجرة خفض جهود تعزيز الى التكتل يسعى فيما سنتين خالل عنصر آالف عشرة

 بانهما لندن تشتبه اللذين الشخصين عن عرفت روسيا أن االربعاء بوتين فالديمير الروسي الرئيس أعلن •

 ”مدنيان“ أنهما على انكلترا، في وابنته سكريبال سيرغي السابق الروسي الجاسوس تسميم في ضالعان

 )رأي اليوم(.البريطانية السلطات أعلنت كما العسكرية االستخبارات في ضابطين ليسا انهما مؤكدا

 اتفاق توقيع آبي، شينزو الياباني، الوزراء رئيس على األربعاء، بوتن، فالديمير الروسي، الرئيس اقترح •

 بين الطويل الحدودي الخالف حل أجل من 2018 نهاية بحلول" مسبقة شروط أي دون" سالم

 )سكاي نيوز(.البلدين

 قضى أن بعد تشودري، أنجم اإلرهابي، داعش لتنظيم المناصر الواعظ عن قريبا لإلفراج بريطانيا تستعد •

 )سكاي نيوز(.البرقع الرتداء البالد ملكة سابق وقت في ودعا السجن، في محكوميته نصف

 إقليم في احتجاجيا تجمعا استهدف الذي االنتحاري التفجير قتلى عدد إن اليوم أفغاني حكومي مسؤول الق •

 )الجزيرة( .مصابا 165 إلى إضافة 68 إلى ارتفع أمس، أفغانستان بشرق ننغرهار
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 بامكانكم زيارة موقعنا على العنوان التالي لالطالع على المزيد من االخبار
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