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 2018-12-27 لعربي والدوليالمشهد االخباري ا

 
 بالتعاون مع مركز االعالمفي أوروبا  كتب اإلعالمي الفلسطينيمالعن يصدر 

 

 الشأن السوري

 /350/ رقم األمن مجلس لقرار فاضح انتهاك أراضيها على اإلسرائيلي العدوان أن سورية أكدت دمشق •

 (ا دب) . لها تتعرض التي اإلرهابية الحرب إلطالة ،ومحاولة القوات فصل باتفاقية المتعلق /1974/ لعام

 تبادل بد الثالثاء نفذتها التي الجوية الضربات عبر سوريا سيادة انتهكت إسرائيل أن أمس روسيا أكدت •

 )الوكالة األلمانية(.وإسرائيل سوريا بين االتهامات

 الديموقراطية سوريا قوات مع التماس خطوط عند العسكرية مواقعها ألنقرة موالية سورية فصائل عززت •

 (AFP).األكراد المقاتلين سيطرة مناطق ضد هجوم بشن تركيا تهدد وقت في منبج، مدينة محيط في

 

 الشأن العراقي

 زيارة في بغداد، العراقية العاصمة إلى ،أمس ميالنيا، وزوجته ترامب دونالد األمريكي الرئيس وصل •

 )معـا،العربية(.مسبقا   عنها يعلن ولم للبالد له األولى هي مفاجئة

 

 اللبنانيالشأن 

 سعد المكلف الحكومة برئيس اتصال خالل فنيانوس، يوسف اللبناني والنقل العامة االشغال وزير كشف •

 األجواء في مدنيتين طائرتين ركاب تصيب كادت انسانية كارثة من بأعجوبة نجا لبنان أن الحريري،

 دمشق جنوب على عدوانها في اللبنانية لألجواء المعادي االسرائيلي الطيران استباحة أثناء اللبنانية

 )وفـا(.امساول  مساء

 وإسرائيل لبنان بين الحدود على الوضع ان تيننتي أندريا" اليونيفيل" باسم الرسمي الناطق قال •

 )معـا(.هادئ

 في الجيش وقال، اللبنانية االراضي من قادم جديد" هجومي" نفق كشف عن ،أمس االحتالل، جيش زعم •

 الى وامتد الشعب عيتا قرية من حفره تم آخر هجومي نفق عن أيام عدة قبل الكشف تم" صحفي بيان

 )معـا(".إسرائيل داخل

 

 الخليجي  الشأن

 نتنياهو بنيامين" اإلسرائيلي" االحتالل حكومة لرئيس الرسمية الزيارة موعد البحرين ملك مستشار تنبأ •

 اليهودية للشؤون البحريني العاهل مستشار شناير مارك وقال، المقبل الشهر تكون ان المنامة للعاصمة
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 المقبل الشهر هو العربية، البحرين لدولة نتنياهو بنيامين لزيارة الرسمي الموعد إن" البحرين مملكة في

 )ق.فلسطين اليوم(".البلدين بين دبلوماسية عالقات إلقامة

 في الملكية الخالفة ترتيب على للتأثير ضغوط أي ممارسة من أمس المتحدة الواليات روسيا حذرت •

 )رأي اليوم(.السعودية العربية المملكة

 

 الشأن المغاربي

 صواريخ بينها مالي مع الحدود قرب حربية أسلحة حجز ،أمس الجزائرية، الدفاع وزارة كشفت •

 اليوم()رأي .يدوية وقنابل ومتفجرات

 

  السوداني الشأن

 وصفهم من أيادي بقطع اللهجة شديد خطاب في ،أمس البشير، عمر السوداني الرئيس توعد •

 )سوا(.أيام منذ بالده تشهدها التي االحتجاجات إثر" المخربين"بـ

 

 الشأن الدولي

 بوتين فالديمير الرئيس مشاركة تستبعد ال روسيا إن أمس الكرملين باسم المتحدث بيسكوف ديمتري قال •

 )سكاي نيوز(.المقبل الشهر دافوس في العالمي االقتصادي المنتدى في

 للتوجه تمهيدا الكنيست، حل على ،أمس مساء والثالثة، الثانية بالقراءتين للكنيست العامة الهيئة صادقت •

 بالقراءة القانون مشروع 102 وأيد، المقبل إبريل/نيسان من التاسع في ستجري عامة انتخابات إلى

 )وفـا،معـا(.الثانية بالقراءة كنيست عضو 102 أيده بينما الثالثة،

 قناتين على غرامة فرضت السلطات أن أمس تركيا في لإلذاعة األعلى المجلس في مسؤول أبلغ •

 طيب رجب البالد رئيس أهانت أنها زعم الهواء على تصريحات بسبب الحكومة تنتقدان تلفزيونيتين

 )رويترز(.المدني العصيان على وشجعت أردوغان

 معاقل بأنها معروفة مدن ثالث في الناخبين استبعاد سيتم إنه الديمقراطية الكونجو في مسؤولون قال •

 (AFP.)وصحية أمنية ألسباب األحد يوم المقررة الرئاسية االنتخابات في المشاركة من للمعارضة

 

 2018-10-26 ءربعاالا المسائي التقرير

 

 الشأن السوري

 طراز من طائرات 6 نفذته أمس مساء سوريا على اإلسرائيلي الهجوم بأن الروسية الدفاع وزارة أفادت •

 للخطر مدنيتين طائرتين عرضت الغارة هذه أن إلى مشيرة اللبنانية، األجواء من" 16-إف"

 )معـا(.المباشر
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 الديموقراطية سوريا قوات مع التماس خطوط عند العسكرية مواقعها ألنقرة موالية سورية فصائل عززت •

 أفاد ما وفق األكراد، المقاتلين سيطرة قمناط ضد هجوم بشن تركيا تهدد وقت في منبج، مدينة محيط في

 (AFP).عدة ومصادر برس فرانس مراسل

 سوريا بشمال اإلسالمية الدولة تنظيم دمرها مسيحية قرية في تقيم تزال ال التي الوحيدة األسرة تعكف •

 (رويترز. )العطلة لقضاء أبنائها من قليلة قلة اجتذبت التي الميالد عيد تقاليد إحياء على

 مزيدا أرسلت روسية بقوات مدعومة السورية الحكومة قوات إن العسكري منبج مجلس باسم حدثتم قال •

 (رويترز) .معه بالتنسيق وذلك المجلس لسيطرة الخاضعة منبج مدينة صوب القوات من

 

 الشأن الخليجي واليمني

 الصحفي قتل جريمة مرتكبو جلب إلى بهتشلي دولت المعارض التركي القومية الحركة حزب زعيم دعا •

 )األناضول(.فيها ومحاكمتهم تركيا إلى خاشقجي جمال السعودي

 انعقاد قبيل الحوثيين و للحكومة الموالية القوات بين األربعاء اليمنية الحديدة مدينة في اشتباكات اندلعت •

 (AFP) .النار اطالق وقف على االشراف مكلّفة المتحدة االمم برئاسة مشتركة عسكرية للجنة اجتماع أول

 

 المصريالشأن 

 التي ،2011 يناير ثورة خالل السجون اقتحام قضية نظر إعادة في بشهادته مبارك حسني محمد أدلى •

 )سكاي نيوز(.فيها الحقا اتهامه قبل سجنه، من مرسي محمد هروب شهدت

 نحو بتسلل يفيد السلطة في وهو تقريرا تلقى إنه األربعاء يوم مبارك حسني األسبق المصري الرئيس قال •

 يناير انتفاضة إبان المسلمين اإلخوان جماعة لدعم أنفاق عبر الشرقية البالد لحدود مسلح عنصر 800

 )رويترز(.عاما 30 استمر الذي حكمه أنهت التي 2011 الثاني كانون

 

 السودانيالشأن 

 األمن تقوا فرقت عندما أمس بالرصاص أصيبوا األقل على سودانيين محتجين ثالثة إن شهود قال •

 البشير عمر الرئيس حكم ضد أسبوع مدى على احتجاجات بعد الخرطوم السودانية العاصمة في تجمعات

 )رويترز( .عقود ثالثة منذ المستمر

 

 الشأن المغاربي

 صواريخ بينها مالي مع الحدود قرب حربية أسلحة حجز اليوم، الجزائرية، الدفاع وزارة كشفت •

 ز()سكاي نيو .يدوية وقنابل ومتفجرات

 إثر أخرى مناطق وشملت بتونس القصرين محافظة في التوالي على الثانية لليلة االحتجاجات تواصلت •

 (AFP).البالد غرب في القصرين مدينة في حرقا صحافي مصور انتحار

 

 الشأن الدولي
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 ضريبة" انونق طرح في يفكرون أنهم األربعاء، االئتالفية، الحكومة إلى ينتمون ألمان، مشرعون أعلن •

 )سكاي نيوز( .الكنائس لضريبة مماثل االقتراح ذلك أن إلى مشيرين األلمان، المسلمين على" المسجد

 العابرة الجديدة الروسية الصاروخية" أفانغارد"  منظومة اختبار تجربة نجاح األربعاء، الكرملين، أعلن •

 )سكاي نيوز( .للقارات

 ذات الصواريخ من مجموعة أول تنشر قد روسيا إن األربعاء يوم بوتين فالديمير الروسي الرئيس قال •

 أن موضحا المقبل العام في أكثر أو مرات بخمس الصوت سرعة سرعتها تفوق التي النووية القدرات

 )روسيا اليوم(.االستراتيجية األسلحة من جديدا نوعا اآلن لديها أصبح بالده أن تعني الخطوة

 فالديمير الرئيس مشاركة تستبعد ال روسيا إن األربعاء يوم الكرملين مباس المتحدث بيسكوف ديمتري قال •

 )رويترز(.المقبل الشهر دافوس في العالمي االقتصادي المنتدى في بوتين

 عن اإليرانية ”تسنيم“ وكالة األربعاء نقلت ما بحسب األفغانية طالبان حركة مع محادثات إيران عقدت •

 طالبان عناصر مشاركة من أيام بعد شمخاني، علي اإليراني القومي نلألم األعلى للمجلس العام األمين

 (AFP).أبوظبي في ”للمصالحة مؤتمر“ في

 إجراءات وسط اإلنسان حقوق عن مدافع محام محاكمة األربعاء الصين بشمال تيانجين مدينة في افتُتحت •

 دخول من له أقرباء ومنع شخصين اعتقال تم بينما الشرطة رجال من عشرات انتشار مع مشددة، مراقبة

 (AFP) .المحكمة قاعة

 

 بامكانكم زيارة موقعنا على العنوان التالي لالطالع على المزيد من االخبار
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