
 
 

 

 

 

 

 

  

 
 سوريا في والهدنة السياسي للحل وثيقتين تعدان وروسيا تركيا

 في النار إطالق لوقف اقتراح على روسيا مع اتفقت بالده إن التركي الخارجية وزير يقول -بي بي سي
 وثيقة إن أوغلو شاويش مولود وقال، الصراع في لآلخر معارضا طرفا همامن كل يساند حيث سوريا،
نها ،" جاهزة" للصراع سياسي حل مالمح تحدد  وجاءت ،."وقت أي في واالتفاق هي تطبق" أن يمكن وا 

 وافقتا وموسكو أنقرة بأن وأفادت تركية إعالم وسائل تناقلتها التي التقارير عقب أوغلو شاويش تصريحات
 .كافة سوريا أنحاء في النار إلطالق وقف إلى يفضي اقتراح على
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 األمن بمجلس اإلسرائيلي االستيطان إلدانة المؤيدة الدول تشكر العربية الجامعة

 التي األمن مجلس في األعضاء الدول خارجية لوزراء الشكر عن الغيط أبو أحمد العربية للجامعة العام األمين أعرب -الغد
 جميع ويعتبر اإلسرائيلية االستيطانية لألنشطة وكامل فوري بوقف ُيطالب الذي 2334 القرار لصالح بالتصويت قامت

 بذلك صرح، الدولي للقانون خرقا   وُتمثل شرعية غير المحتلة الفلسطينية األراضي على ببنائها إسرائيل قامت التي المستوطنات
 في عبر   ”الغيط أبو“ أن إلى أشار حيث العربية، الدول جامعة عام أمين باسم الرسمي المتحدث عفيفي محمود المفوض الوزير
 2334 القرار أن على مشددا القرار بُمساندة الدول هذه اتخذته الذي الُشجاع للموقف العربية الدول جامعة امتنان عن رسالته

 العربية الُمبادرة أساس وعلى السالم، مقابل األرض مبدأ من انطالقا   السلمية العملية استئناف نحو ضرورية أولى خطوة هو
 .الِصلة ذات الدولية والقرارات للسالم

  االستثمارات البينية للقضاء على أسباب التطرف الجامعة العربية تدعو لتعزيز
 المقبلة العربية القمة خالل صدوره منتظر لقرار تعد العربية الجامعة إن ،"الوطن"لـ عربية، دبلوماسية مصادر قالت -الوطن

 في واإلرهاب والتطرف النزاعات أسباب على والقضاء التنمية، جهود لدفع العربية البينية االستثمارات بتعزيز يتعلق باألردن،
 الدكتورة برئاسة العرب المستثمرات اتحاد من وفدا العربية، الدول لجامعة العام األمين أبوالغيط أحمد واستقبل، العربية الدول
 المزيد .يسي هدى
 العربي البحوث معهد تطوير في أمله عن يعرب الدول جامعة أمين

 أمس للجامعة التابع العربية، والدراسات البحوث معهد مقر العربية، الدول لجامعة العام يناألم الغيط أبو أحمد زار -الوطن
 يزور العربية للجامعة عام أمين أول الجديد العام األمين يعتبر حيث المعهد، إنشاء على عاما 65 مرور مع تزامنا األربعاء

 تطوير في تساهم التي البحوث رفد في دوره المركز يواصل أن في أمله عن العام األمين وأعرب، تأسيسه منذ المعهد مقر
 وتحقيق المشترك العربى العمل لخدمة العربية بالقضايا واالهتمام التركيز المعهد إدارة من العام األمين وطلب العربية، األمة

 المزيد .العربية الدول جامعة أهداف
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.elwatannews.com/news/details/1724534
http://www.elwatannews.com/news/details/1727975


 
 

 
 

 
 
 

 

 سوريا

 سوريا في والهدنة السياسي للحل وثيقتين تعدان وروسيا تركيا

 كل يساند حيث سوريا، في النار إطالق لوقف اقتراح على روسيا مع اتفقت بالده إن التركي الخارجية وزير يقول -بي بي سي
نها ،" جاهزة" للصراع سياسي حل مالمح تحدد وثيقة إن أوغلو شاويش مولود وقال، الصراع في لآلخر معارضا طرفا همامن  وا 

 تركية إعالم وسائل تناقلتها التي التقارير عقب أوغلو شاويش تصريحات وجاءت ،."وقت أي في واالتفاق هي تطبق" أن يمكن
 .كافة سوريا أنحاء في النار إلطالق وقف إلى يفضي اقتراح على وافقتا وموسكو أنقرة بأن وأفادت

 بسوريا شامل نار إطالق وقف إمكانية بشأن" روس مسؤولين مع تركيا في تتفاوض" الشام أحرار

 في هدنة على االتفاق إمكانية لبحث الخميس تركيا في روس بمسؤولين يلتقون سوف إنهم سوريون معارضون قال -بي بي سي
 منير أن غير، سوريا في القتال إنهاء سبل بشأن أتراك مسؤولين مع مباحثات أجرت إنها الشام أحرار جماعة وقالت، سوريا

 إلطالق شامل لوقف اتفاق إبرام الممكن من كان إذا بما القول جدا المبكر إنه قال الجماعة، في السياسي الجناح رئيس السيال،
 .النار

 فلسطين

 الفلسطينيين مع الدولتين بحل يحيط جسيم خطر ببسب ُمهدد إسرائيل مستقبل: كيري

، جسيم خطر في الفلسطيني-اإلسرائيلي للصراع الدولتين حل مستقبل إن كيري جون األمريكي الخارجية وزير قال -بي بي سي
 اإلسرائيلية المستوطنات بناء بوقف يطالب الدولي األمن لمجلس قرار بصدور السماح المتحدة الواليات قرار عن كيري ودافع
 إن إسرائيل وزراء رئيس نتانياهو بنيامين وقال، األمريكية المبادئ مع متوافقا جاء إنه قائال المحتلة الفلسطينية األراضي في

 في سابق وقت في غرد قد ترامب دونالد المنتحب األمريكي الرئيس وكان، المستوطنات على" مرضي بشكل ركز" كيري خطاب
 وحث، احترام وعدم ازدراء" بـ إسرائيل بمعاملة يسمح لن إنه وقال إلسرائيل، تأييدا تويتر االجتماعي التواصل موقع على صفحته
 .المقبل الشهر منصبه يتولى حتى" قوية تظل" أن على إسرائيل

 

 

 العالم العربي



 
 

 
 

 

 

 األردني الموقف مع ”تنسجم“ اإلسرائيلي الفلسطيني النزاع لحل كيري رؤية: عمان

 اإلسرائيلي النزاع لحل كيري جون االمريكي الخارجية وزير رؤية أن الخميس االربعاء ليل األردنية الحكومة اكدت -ب ف أ
 الناطق االعالم لشؤون الدولة وزير وقال، الفلسطينية القضية لحل ”والمعلن الثابت“ االردني الموقف مع ”تنسجم“ الفلسطيني
 بين السالم عملية إلحياء كيري جون األمريكي الخارجية وزير طرحها التي الرؤية“ إن المومني محمد الحكومة باسم الرسمي

 .”الفلسطينية القضية لحل والمعلن الثابت األردني الموقف مع تنسجم واإلسرائيليين الفلسطينيين

 االستيطان تجميد على إسرائيل أقدمت إن السالم مفاوضات الستئناف مستعدون: عباس

 وقال، استراتيجي كخيار العادل بالسالم التزامه األربعاء، باس،ع محمود الفلسطيني الرئيس أكد -وكالة األنباء الفلسطينية
 االتفاقات وتنفيذ الشرقية، القدس يشمل وبما االستيطانية النشاطات وقف على اإلسرائيلية الحكومة وافقت حال في إنه عباس
 أساس وعلى محدد زمني سقف ضمن النهائي الوضع مفاوضات الستئناف استعداد على القيادة فإن متبادل، بشكل الموقعة
 (.2334) األخير األمن مجلس قرار فيها بما العالقة ذات الدولية الشرعية وقرارات الدولي القانون

 إسرائيلي لجندي ″حماس“ أسر حول له منسوبة تصريحات ينفي الزهار

 وسائل تناقلته ما األربعاء، مساء ،″حماس“ اإلسالمية المقاومة لحركة السياسي المكتب عضو الزهار، محمود نفى -األناضول
 شرق عسكريا موقعا مقاتليها اقتحام خالل إسرائيلي لجندي لحركته، المسلح الجناح القسام، كتائب أسر إعالنه حول إعالم،
 .عامين قبل غزة، قطاع على األخيرة اإلسرائيلية الحرب إبان غزة، مدينة

 العراق

 الميالد عيد خالل أوروبا في الهجمات من المزيد شن إلى يدعون الدولة تنظيم أنصار

 عدة في اإلسالمية الدولة تنظيم يمقاتل ضد جديدا تقدما أحرزت العراقية األمن قوات إن الداخلية بوزارة مسؤولون قال -رويترز
 .شهر لنحو القتال توقف حيث الموصل شرق بجنوب أحياء

 ليبيا

 البالد جنوب التشادية للمعارضة تجمًعا يقصف الليبي الجو سالح

 للمعارضة تجمع ا األربعاء، مساء استهدفت، 21 ميج طراز من حربية مقاتالت أن الليبية الجوية القوات أعلنت -أ ب د
 من التشادية المعارضة استهداف عن اإلعالن خاللها يجري التي الثانية المرة وهي ليبيا، جنوب نةسوك منطقة جنوب التشادية

 .الجاري الشهر غضون في الليبي الجو سالح قبل



 
 

 
 

 

 

 

 

 آسيا

 إيران

 عمان وبحر الخليج في المقبل الشهر خالل مناورة تجري اإليرانية البحرية

 البحرية للقوة االستراتيجية المناورات أن بوردستان رضا أحمد العميد اإليراني الجيش لقوات العام القائد نائب أعلن -ا ب د
 أحمد العميد ان لالنباء، الدولية تسنيم أنباء وكالة وافادت، عمان بحر او الخليج مياه في المقبل الشهر خالل ستجري للجيش
 منطقة لمساحة نظرا إنه الجوي، للدفاع ″7 الوالية سماء مدافعو“ مناورات انتهاء بعد صحفي، تصريح في قال بوردستان رضا

 .المناورات هذه في مسبقا المحددة االهداف كافة تحقيق تم فانه المتخذة، واالجراءات المناورات

 أوروبا

 بروكسل

 الميالد عيد خالل أوروبا في الهجمات من المزيد شن إلى يدعون الدولة تنظيم أنصار

 أهداف على هجمات تنفيذ على المتشدد التنظيم أنصار األربعاء ”داعش“ اإلسالمية الدولة لتنظيم موالية جماعة حثت -رويترز
 احتفاالت أماكن عن باالبتعاد المسلمين وطالبت الميالد عيد عطلة فترة خالل أوروبا في والمستشفيات األسواق مثل

 شاحنة خالله دهست هجوم أعقاب في األمن إجراءات األوروبية السلطات فيه كثفت الذي الوقت في التهديد جاء، المسيحيين
 مسؤوليتها اإلسالمية الدولة وأعلنت. الشهر هذا شخصا 12 مقتل عن أسفر مما برلين في الميالد عيد لهدايا سوق في حشدا
 .الهجوم عن
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 األمريكتين

 المتحدة الواليات

 الديمقراطي الحزب كمبيوتر أجهزة موسكو اختراق حول الجدال إنهاء يقترح ترامب

اقترح الرئيس األمريكي المنتخب دونالد ترامب األربعاء أن تنهي الواليات المتحدة وروسيا الجدل حول اختراق موسكو  -رويترز
وألقى ترامب بظالل من الشك على النتائج التي ، ”علينا المضي قدما في حياتنا“ال ألجهزة كمبيوتر الحزب الديمقراطي قائ

توصلت إليها وكاالت المخابرات األمريكية بأن متسللين روس حصلوا على معلومات من أجهزة كمبيوتر الحزب الديمقراطي 
 امب في االنتخابات.وأفراد ونشروها على االنترنت لمساعدة تر 

 روسيا على عقوبات بفرض يطالبون األمريكي الشيوخ بمجلس بارزون أعضاء

 تدخل بسبب عقوبات يواجهان قد ورئيسها روسيا أن من البارزين األمريكي الشيوخ مجلس أعضاء من ثالثة حذر -بي بي سي
 داخل األحزاب كافة بدعم تحظى الخطوة هذه إن وقالوا، الماضي الشهر األمريكية الرئاسية االنتخابات في المزعوم موسكو
 يعلن أن المتوقع ومن، الروسي التدخل بشأن المزاعم رفض قد ترامب دونالد المنتخب األمريكي الرئيس وكان، الشيوخ مجلس
 .الخميس روسيا ضد انتقامية تدابير أوباما باراك واليته المنتهية الرئيس

 


