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 2018-12-26 لعربي والدوليالمشهد االخباري ا

 
 بالتعاون مع مركز االعالمفي أوروبا  كتب اإلعالمي الفلسطينيمالعن يصدر 

 

 الشأن السوري

 الدفاع إن مصدر وقال، دمشق قرب ”معادية ألهداف“ الثالثاء مساء السورية الجوية الدفاعات تصدت •

 أجواء من اإلسرائيلية الطائرات أطلقتها 10 أصل من صواريخ 8 إسقاط من تمكن السوري الجوي

 رأي اليوم( ،سانا ).،لبنان

 إيرانية أسلحة مخازن عدة دمر اإلسرائيلي الجو سالح أن مفادها تقارير عن العبرية" كان" إذاعة نقلت •

 )عكا اإلخباري(.سوريا في األقل على مواقع 4 في

 استهدف سوريا في اإلسرائيلي القصف إن قولها األمريكية تايمز نيويورك صحيفة عن 7 القناة نقلت •

 )عكا اإلخباري( .بجراح أصيب منهم عددا وأن اغتيالهم، بهدف هللا حزب في بارزة شخصيات

 بالرحيل األسد مطالبة نستطيع ال نحن": بول راند األمريكي الكونغرس في الجمهوري السيناتور قال •

 ألفي إرسال يريدون وفقط الرمل في رؤوسهم يضعون األشخاص بعض لكن الحرب في انتصر األسد

 ".)رأي اليوم(سوريا إلى عسكري

 عازمة تركيا إن الثالثاء، قوله، أوغلو جاويش مولود التركي الخارجية وزير عن ”حريت“ صحيفة نقلت •

 (وم السابع،الياألناضول).ممكن وقت أسرع في سوريا بشمال الفرات نهر شرق إلى العبور على

 سوريا في الجهاديين تقاتل التي الكردية الشعب حماية لوحدات دعمها من فرنسا الثالثاء تركيا حذرت •

 )رويترز،العرب االن( .المعلن األميركي االنسحاب من مستفيدة لدحرها أنقره وتسعى

 أدت يالماض األسبوع جوية ضربات شن إنه الثالثاء ،سوريا يف المتحدة الواليات تقوده يالذ التحالف قال •

 )اليوم السابع،القدس العربي( .داعش تنظيم يستخدمها منشآت تدمير إلى

 

 األردنيالشأن 

 الرابع الدوار منطقة في للتظاهرات الجديد التحشيد نتائج بالغ باهتمام األردنية الرسمية األوساط تترقب •

 بخطاب بدأت التي ”معناش“ حملة حراكيون وأطلق التوالي على السادس ولألسبوع الخميس غد يوم

 .)رأي اليوم(والضريبة األسعار عن يتحدث

 

 الشأن العراقي

 ملغومة بسيارة هجوم عن مسؤوليته أعلن التنظيم إن الثالثاء ،داعش لتنظيم التابعة أعماق وكالة قالت •

 )العربية،الجزيرة( .العراق بشمال تلعفر مدينة يف
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 الخليجي واليمني الشأن

 في سويسرا سفارة في مصالحها لرعاية مكتب إيران تفتح أن على السعودية العربية المملكة وافقت •

 3 قبل منى كارثة ضحية راحوا الذين اإليرانيين القتلى لذوي دية دفع على وافقت وأنها الرياض،

 )القدس العربي(.أعوام

 جاسوسين طرد تمو الدوحة، يف تواجده أثناء القدم لكرة منتخبها على قطرية تجسس عملية إيران كشفت •

 أمم لبطولة االستعداد مباريات ضمن يوالفلسطين ياإليران المنتخب بين ودية مواجهة أثناء الملعب من

 اليوم السابع( ،مهر وكالة) .آسيا

 

 الشأن المصري

 في اإلسرائيلي الوطني النشيد لتدريس الستار عبد رياض المصري، النواب مجلس في النائب دعا •

 )دنيا الوطن(.لمواجهته ويستعد عدوه هو من عربي وكل مصري كلل يحدد ذلك معتبرا   العربية، المدارس

 

 الشأن المغاربي

 مدينة يف حرقا يصحف مصور انتحار إثر الثالثاء ومحتجين يالتونس األمن قوات بين االشتباكات تجددت •

 )القدس العربي،العربية( .البالد غرب يف القصرين

 مالح عدالن للصحافي النفاذ مع سنة بالسجن حكما الثالثاء الجزائرية بالعاصمة الواد باب محكمة أصدرت •

)رأي  .محاميه أحد قاله لما وفقا سنوات، ثالث بالسجن طالبت النيابة كانت بينما ،”التجمهر“ بتهمة

 اليوم،روسيا اليوم(

 الخارجية وزارة مقر على ياإلرهاب الهجوم النايض، عارف المتقدمة، للدراسات ليبيا مجمع رئيس أدان •

 )الجزيرة،روسيا اليوم( .البالد يف اإلرهاب لمكافحة الجهود لتوحيد داعيا طرابلس، العاصمة يف الليبية

 

 الصومالي السوداني الشأن

 حكوميين مسؤولين على عنيفا هجوما حميدتي دقلو حمدان محمد السودانية السريع الدعم قوات قائد شن •

 حميدتي ووصف المتردية، واالجتماعية االقتصادية األوضاع على المستمرة االحتجاجات خلفية على

 )الجزيرة(.بالمخربين هؤالء

 

 الشأن الدولي

 اللقاء وجرى، الرزاز عمر األردني الوزراء رئيس الثالثاء، أردوغان، طيب رجب التركي الرئيس استقبل •

 ،العربية نت(24)فرنسا .ساعة واستغرق أنقرة، بالعاصمة الرئاسي المجمع في

 بينما ،2019 عام تركيا لزيارة ترامب دونالد األميركي نظيره اردوغان طيب رجب التركي الرئيس دعا •

روسيا ) .سوريا من األميركية للقوات المنتظر االنسحاب لتنسيق بينهما العالقات وواشنطن أنقرة تعزز

 اليوم،الجزيرة نت(
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 بلدان وبينها المنطقة في األمريكية العسكرية التدخالت الثالثاء، علوي، عارف الباكستاني الرئيس انتقد •

 األمريكية القوات بسحب ترامب الرئيس قرار على وتعليق ا، نادرة خطوة في وأفغانستان، والعراق سوريا

 ()القدس العربي،رأي اليوم .سوريا من

 حين إلى سيستمر االتحادية للحكومة الجزئي اإلغالق إن الثالثاء، ترامب، دونالد األمريكي الرئيس قال •

 (العربية،الجزيرة) .والمكسيك المتحدة الواليات بين حدودي جدار لبناء تمويل بتوفير مطلبه تلبية

 الثاني، كانون /يناير من األول في منصبه يتولى الذي بولسونارو جاير المنتخب البرازيلي الرئيس أكد •

 البالد شرق شمال في المياه إلنتاج مفاوضات معلنا السليم، الطريق على إسرائيل مع الشراكة أن الثالثاء

 )اليوم السابع( .جفافا يعاني الذي

 مصالحها، يخدم من أفضل ترامب اعتبرت روسيا إن ،(الموساد) لجهاز السابق الرئيس باردو، تامير قال •

)ج  .بالمنصب فوزه إلى وصوال   2016 األمريكية الرئاسية االنتخابات في التدخل على شجعها ما وهو

 االهرام،اليوم السابع(

 مسلحو نصبه كمين فى والشرطة الجيش عناصر من 14 مقتل النيجيرى الجيش أعلن •

 )واس،كونا(.بوكوحرام

 

 2018-10-25 لثالثاءا المسائي التقرير

 

 الشأن السوري

 خالل رصد سوريا في التركية الروسية الهدنة لجنة في الروسي الجانب أن الروسية الدفاع وزارة أعلنت •

 ،انتهاك ا 25 التركي الجانب رصد بينما العسكرية، العمليات وقف لنظام انتهاك ا 21الماضية ساعة 24الـ

 وإدلب حماه محافظات في وقعت االنتهاكات هذه أن الثالثاء، اليوم الروسية، الدفاع لوزارة بيان وأشار

 (RT)أ ش أ،.وحلب والالذقية

 على عازمة تركيا إن اليوم، قوله أوغلو جاويش مولود التركي الخارجية وزير عن حريت صحيفة نقلت •

 المقترحة العسكرية العملية تأجيل بعد ممكن وقت أسرع في سوريا بشمال الفرات نهر شرقي إلى العبور

 )رويترز(.قواتها سحب المتحدة الواليات قرار جراء

 اعتداء محاوالت صده بعد اإلرهابيين من العشرات وإصابة قتل من االثنين، أمس ،السوري الجيش تمكن •

 )سانا،وكاالت(.وحماة إدلب ريفي في اإلرهابية للمجاميع وتسلل

 

 الشأن اللبناني

 الميالد بعيد االحتفال إطار في" بكركى" منطقة في الصالة إقامة عن عون ميشيل اللبناني الرئيس أعلن •

 ولكن الحكومة، تشكيل دون تحول التي األمور تتحلحل ألن اليوم نصلى: "اللبناني الرئيس وقال .المجيد

 )اليوم السابع(ف".واألعرا التقاليد تغيير يريدون من هناك أن يبدو

 

 العراقيالشأن 
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 ملغومة سيارة انفجار في شخصا 11 أصيب كما سقطا األقل على قتيلين إن بيان في العراقي الجيش قال •

 بيك’ نوع مفخخة عجلة بواسطة إرهابي اعتداء” البيان وقال .الثالثاء يوم البالد شمال في تلعفر بمدينة

 11 وإصابة اثنين مواطنين استشهاد إلى أدى ما تلعفر، بقضاء الجادة رأس منطقة في مركونة كانت ‘اب

 رويترز().“آخرين

 مدنيا 14 اختطف اإلرهابي" داعش" تنظيم أن الثالثاء اليوم العراقية كركوك بمحافظة أمني مصدر ذكر •

 14 اختطفت داعش عناصر" إن -" نيوز السومرية" لقناة تصريح في - المصدر وقال .المحافظة جنوبي

 أن وأضاف ،" كركوك جنوبي الرشاد لناحية التابعتين الجديدة ضباع قرية ومختار المبدد قرية من مدنيا

 )أ ش أ(ن".زغيتو وادي إلى المختطفين اقتاد داعش"

 الذي اإلرهابي" داعش" تنظيم إن ،االثنين أمس المهدي، عبد عادل العراقي الوزراء مجلس رئيس قال •

 واإلعمار البناء جهود مواصلة على مؤكد ا العراق، صنيعة من ليس المسيحيون ومنهم العراقيين اضطهد

 (RT)أ ش أ،هم.ديار إلى النازحين وإعادة

 دونالد األمريكي الرئيس قرار تنفيذ عن ينتج محتمل خطر أي مع للتعامل جاهزيته" الشعبي الحشد" أكد •

 هذه أن على الحشد وشدد .الخطوة هذه وراء من النوايا من محذرا سوريا، من بالده قوات سحب ترامب

 (RT)".العراقية األراضي في بالتوغل" داعش" لعناصر المجال إلفساح" تهدف الخطوة

 

 الخليجي واليمني الشأن

 القوات انسحاب يسهم أن البحرين، لعاهل مستشارا مؤخرا المعيّن شناير، مارك األمريكي الحاخام توقع •

 العالقات صاحب شناير، وأضاف .السنية العربية والدول إسرائيل عالقات تعزيز في سوريا من األمريكية

 دول مع إسرائيل تجمع صفقة ترتيب يسرع قد سوريا من المتحدة الواليات خروج أن الخليج، في الواسعة

 (RT).الخليج

 لمقاتالت جوية غارة في الميدانية قياداتها من 12 بمقتل اليمن في االنقالبية الحوثى ميليشيات اعترفت •

 القيادي عن" العربية" قناة ونقلت .صنعاء شرقي مأرب بمحافظة صرواح مديرية في العربي، التحالف

 عاصم، فرحان عبدهللا محمد القيادي شقيقه بينهم الجماعة، مسلحي من 12 إن قوله عاصم حزام الحوثى

 )العربية،أ ش أ(.التحالف لمقاتالت جوية غارة في قتلوا

 من المدعومة االنقالبية الحوثى لميليشيا تابع أسلحة مخزن على اليوم اليمنى الوطني الجيش قوات عثرت •

 )أ ش أ(.اليمنية صعدة محافظة شرق شمالي كتاف مديرية في إيران،

 جنوبى لحج محافظة شمالى القبيطة، مديرية فى جديدة، مواقع الليلة اليمنى الوطنى الجيش قوات حررت •

 تمركز مواقع على واسع ا هجوما   شنت الجيش قوات أن اليمنية الدفاع لوزارة تابع موقع وذكر.اليمن

 الكرب، تباب إلى باإلضافة واألسرى، ،والعدن الساقية، تباب أثره على حررت المديرية، شرقي المليشيا

 )رويترز،العربية(.الكعبين ومفرق شعيب، النبي جبل ومفرق

 

 الشأن المصري

 العزيز عبد بن سلمان الشريفين الحرمين بخادم جمعه الذي اللقاء أن الطيب، أحمد األزهر شيخ أعلن •

 (RT).دائما ومتواصلة والسعودية مصر بين مستمرة العالقة تظل أن على األخير حرص أكد مؤخرا،

 

 الشأن المغاربي
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 ابن القذافي اإلسالم سيف يلعب أن ينبغي إنه ،الروسي الخارجية وزير نائب بوجدانوف ميخائيل قال •

 سيف عن مندوبا أن الوكالة وذكرت .الليبي السياسي المشهد في دورا القذافي معمر الراحل الليبي الزعيم

 سيف إن وقالت لليبيا سياسي لمستقبل أفكارا فيها حدد الشهر هذا موسكو إلى منه رسالة سلم اإلسالم

 )رويترز(.روسيا مع مستمر تواصل على اإلسالم

 قبل النار وفتحوا اليوم، طرابلس في الليبية الخارجية وزارة مقر هاجموا انتحاريين إن أمني مصدر قال •

. آخرون ستة أصيب كما قُتلوا أشخاص ثالثة إن الوزارة في موظف وقال .المبنى داخل أنفسهم يفجروا أن

 )رويترز(.أشخاص تسعة وإصابة قتيل سقوط الصحة وزارة وأكدت

 في األمن وقوات تونسيين محتجين بين االثنين أمس مساء اندلعت اشتباكات إن لرويترز عيان شهود قال •

 )رويترز(.تلفزيوني مصور انتحار بعد البالد بغرب القصرين مدينة

 احتجاجا جسده؛ في النار أضرم صحفي مصور وفاة ،ة أمسالتونسي للصحفيين الوطنية النقابة أعلنت •

 )معا(."العام اإلضراب" بينها من يكون قد احتجاجية بتحركات ولوحت ،"قاسية اجتماعية ظروف" على

 

 الصومالي السوداني الشأن

ض، وذلك البع بعضهم مع التضافر إلى اليوم مقتضبة كلمة في مواطنيه البشير عمر السوداني الرئيس دعا •

 (RT).البالد في االحتجاجات اندالع منذ علني ظهور أول وفي الجزيرة والية من

 الصومالية العاصمة في الماضي السبت وقعا الذين بالتفجيرين الصومال في المتحدة األمم بعثة نددت •

 جبان اعتداء إنه: " بيان في هايسوم نيكوالس الصومال في العام لألمين الخاص الممثل وقال .مقديشو

 والشفاء الضحايا ألسر تعازيه عن معرب ا ،"وكرامة بسالم العيش في األصيل وحقهم الصومال شعب ضد

 )الجزيرة(.للمصابين العاجل

 

 الشأن الدولي

 الروسي الرئيس بين قريب للقاء خطط توجد ال إنه اليوم، الكرملين باسم المتحدث بيسكوف ديمتري قال •

 يوم سابق وقت في للصحفيين قال أردوغان كان .أردوغان طيب رجب التركي ونظيره بوتين فالديمير

 )رويترز(.سوريا من المتحدة الواليات انسحاب لبحث األرجح على بوتين سيلتقي إنه الثالثاء

 إن الثالثاء يوم قوله أوغلو جاويش مولود التركي الخارجية وزير عن اليومية حريت صحيفة نقلت •

 على إيران بتحايل مرتبطة قضية في المتحدة الواليات في بالسجن عليه حكم خلق، بنك من تنفيذيا مسؤوال

 )رويترز(.تركيا إلى يعود ربما العقوبات،

 اإلسرائيلي اإلعالم مع األشخاص بعض تناغم إن قاسمي بهرام اإليرانية ةيالخارج باسم المتحدث قال •

 (RT).مغزاه عابياست مكني وال الشكوك ريثي اإليرانية حاتيالتصر حرف بهدف للثورة المناهض

 من االستفادة أرادت إذا الثمن دفع أوروبا على أن ظريف جواد محمد اإليراني الخارجية وزير اعتبر •

 (،الجزيرةRT).منها أهم دوال هناك وأن الوحيد إيران خيار ليست أوروبا أن إلى مشيرا النووي، االتفاق

 كابول العاصمة في حكومي مجمع من جثة 43 الثالثاء يوم انتشلت األفغانية السلطات إن مسؤولون قال •

 )رويترز،الجزيرة(.االثنين بالبنادق مسلحون ومتشددون انتحاري استهدفه
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 التغيرات” اليوم، بحثا وباكستان الصين من بارزين دبلوماسيين إن الصينية الخارجية وزارة قالت •

 األمريكيين الجنود عدد نصف نحو سحب المتحدة الواليات خطط ظل في بأفغانستان الوضع في “الجديدة

 (CNN)رويترز،.ألفا 14 وعددهم البالد في المتمركزين

 يحمل رجل خطف أن بعد بجروح آخرون 21 وأصيب قتلوا األقل على أشخاص خمسة إن الشرطة قالت •

 في لونغيان شرطة وقالت .اليوم الصين شرق جنوب في فوجيان بإقليم لونغيان مدينة في حافلة سكينا

 (ةيبرعلا،زرتيور).قيرطلا يف ةرام تمدصو ءاثالثلا موي عصر اختطفت الحافلة إن بيان

 طائرة تحطم حادث في قتال الشيوخ مجلس عضو وزوجها والية حاكمة إن المكسيك حكومة قالت •

 الجديدة والحاكمة المعارضة رموز أحد وهي ألونسو، إريكا مارتا إن محلية إعالم وسائل وقالت .هليكوبتر

 تحطمت عندما قتال الوالية، لنفس سابق حاكم وهو مورينو، رفاييل السناتور وزوجها بويبال، لوالية

 )رويترز(.الوالية عاصمة سيتي بويبال عن ببعيد ليس مكان في الطائرة

 

 بامكانكم زيارة موقعنا على العنوان التالي لالطالع على المزيد من االخبار
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