
 
 

 

 

 

 

 

  

 لحلب الوشيك السقوط رغم لألسد تنازالت ال: السورية المعارضة

 تنازالت أي تقديم بعدم حجاب، رياض السورية، للمفاوضات العليا للهيئة العام المنسق تعهد -أ ب د
 المعارضة عناصر عليها تسيطر التي للمناطق الوشيك السقوط من الرغم على الرئيسية، المطالب بشأن
 مع باريس في صحفي، مؤتمر خالل حجاب، وقال، األسد بشار السوري الرئيس قوات يد في حلب، في

 تقدم لن فإننا ،تنازالت نقدم سوف أننا حلب في بتقدمه أن النظام اعتقد إذا أوالند، فرانسوا الفرنسي الرئيس
 رئيسا كان الذي حجاب، واضاف، مقبلة حكومة أي في األسد للرئيس مكان ال انه وتابع، ”تنازالت أي

 سياسي، حل إلى التوصل أجل من نعمل زلنا ما نحن“ الحق، وقت في عنه انشق ولكنه األسد، لوزراء
 .”االنتقالية الفترة في للقتلة مكان ال ولكن حقيقيا، انتقاال ونريد

 
 

                           

         

                  
             

 

 

 

 

 

 

 

 الدول جامعة عام أمين
 اإلمارات: العربية

 فى الوحدة على نموذج

عربى تفكك ظل  

 إلى تركيا تدعو ميركل

 خالل القانون احترام

 الهجوم في التحقيق

 اإلرهابي

: سلمان الملك
 إلى تقف السعودية

 كل ضد مصر جانب
 من النيل يحاول من

 استقرارها



 
 

 
 

 أخبار الجامعة

 
 

 
 
 

 عربى تفكك ظل فى الوحدة على نموذج اإلمارات: العربية الدول جامعة عام أمين

 تفعله أن يمكن ما على فريد نموذج اإلمارات دولة إن العربية، الدول جامعة عام أمين الغيط أبو أحمد قال -اليوم السابع
دارة الحكم وفن السياسية الحكمة عادة لألفضل، الواقع تغيير من الّدول وا   .واالستدامة واالزدهار للبقاء قابلة بصورة   هندسته وا 

 إلى حاجة فى أننا" أبوظبي، اإلماراتية بالعاصمة 15 فكر مؤتمر افتتاح فعاليات خالل العربية، الدول جامعة أمين وأضاف
 تعم اّلذى اإلنجاز من راسخة قاعدة على الّدولة ووحدة الّشرعية تأسيس فى نادر   نموذج   ألنه اإلمارات، نموذج فى النظر إمعان
 وال والتفت، التفكك هو لألسف مرحلتنا عنوان ألن الوحدة تحقيق فى الفت نموذج أنه موضًحا جميًعا، المواطنين على ثماره
 كيانها تضرب أزمات إنها. الحديث التاريخ فى لها مثيل مثيل ال طاحنة   أزمات من العربّية الدول تواجه ما أحد   على يخفى
 برئاسة العربى الفكر مؤسسة تنظمه 15 فكر مؤتمر أن بالذكر جدير، "الوطنية وحدتها وتهدم  الجامع نسيجها تمزق ذاته،
 من إعالمية وبرعاية الخليج، دول تعاون ومجلس العربية الدول جامعة مع وبالتعاون مكة، منطقة أمير فيصل بن خالد األمير

 .السابع اليوم بينها من عدة إعالمية مؤسسات

 الحضارات تحالف عن ندوة لتنظيم العربية بالجامعة اجتماع

 له، اجتماعا الحضارات لتحالف الموحدة العربية االسترتيجية الخطة تنفيذ بمتابعة المعنى العربى العمل فريق عقد -اليوم السابع
 الشئون بقطاع الحضارات حوار إدارة مدير بيبرس سامية مفوض الوزير برئاسة العربية للجامعة العامة األمانة بمقر ،األثنين

 ".المغرب مصر، عمان، سلطنة قطر، الكويت،" الفريق فى األعضاء الدول ممثلى وبمشاركة العربية، بالجامعة االجتماعية

 عليه االتفاق تم ما رأسها على الموضوعات من عددا ناقش األثنين الفريق اجتماع أن االجتماع عقب بيبرس سامية وصرحت 
 دور تتناول" لإلعالميين رسالة.. الحضارات وتحالف العربية الدول جامعة" بعنوان ندوة تنظيم أجل من السابق االجتماع فى

 والهيئة العربية الجامعة بين بالتعاون ستنظم الندوة هذه أن وأوضحت، اآلخر ثقافة عن إيجابية صورة تقديم فى اإلعالميين
 المتحدة األمم منظمة مع والتواصل الندوة بهذه الخاصة المحاور ناقش  جتماعاأل أن مضيفة مصر، فى لالستعالمات العامة
 المزيد الندوة هذه فى مشاركة جهة باعتبارها الحضارات لتحالف
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  الفلسطيني الشعب مع للتضامن العالمي اليوم تحيي العربية الجامعة

 فلسطين دولة سفارة مع بالتعاون ،"الفلسطيني الشعب مع للتضامن العالمي اليوم" االثنين، العربية، الدول جامعة أحيت  -سوا
 السفراء من كبير وعدد  حلي، بن أحمد العربية للجامعة العام األمين نائب بحضور المناسبة هذه إحياء وجرى ،القاهرة في

 أسامة األزهر شيخ وممثل جبور، جون المتحدة لألمم المقيم والمنسق العالمية الصحة منظمة وممثل واألجانب، العرب
 .الحديدي

 فلسطين لشؤون المساعد العام األمين عنه نيابة ألقاها التي كلمته في الغيط، أبو أحمد العربية للجامعة العام األمين وقال 
 للحقوق الدولي المجتمع دعم وعلى الفلسطينية، القضية عدالة على تأكيدا إنه علي، أبو سعيد السفير المحتلة العربية واألراضي
قامة المصير تقرير في حقه خاصة الفلسطيني، للشعب المشروعة  الشرقية، القدس وعاصمتها المستقلة الفلسطينية دولته وا 

 وقدم. الفلسطيني الشعب مع للتضامن دوليا يوما اليوم هذا بإعالن 1977 عام قرارها المتحدة لألمم العامة الجمعية اتخذت
 مجابهتها في مصر مع الكامل التضامن عن معربا اإلرهاب، بضحايا وشعبا، وحكومة رئيسا لمصر،  التعازي العام األمين

 دولتين إلى الفلسطيني الوطن تقسيم 1947 عام أي بعقدين العام هذا قبل فيه أقر الذي نفسه اليوم في أنه وأضاف. لإلرهاب
 المزيد االنتظار قيد األخرى زالت وما تاريخه، من قامت األولى واحد، بقرار
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 سوريا

 لحلب الوشيك السقوط رغم لألسد تنازالت ال: السورية المعارضة

 الرئيسية، المطالب بشأن تنازالت أي تقديم بعدم حجاب، رياض السورية، للمفاوضات العليا للهيئة العام المنسق تعهد -أ ب د
 بشار السوري الرئيس قوات يد في حلب، في المعارضة عناصر عليها تسيطر التي للمناطق الوشيك السقوط من الرغم على
 حلب في بتقدمه أن النظام اعتقد إذا أوالند، فرانسوا الفرنسي الرئيس مع باريس في صحفي، مؤتمر خالل حجاب، وقال، األسد
 حجاب، واضاف، مقبلة حكومة أي في األسد للرئيس مكان ال انه وتابع، ”تنازالت أي تقدم لن فإننا ،تنازالت نقدم سوف أننا

 ونريد سياسي، حل إلى التوصل أجل من نعمل زلنا ما نحن“ الحق، وقت في عنه انشق ولكنه األسد، لوزراء رئيسا كان الذي
 .”االنتقالية الفترة في للقتلة مكان ال ولكن حقيقيا، انتقاال

 سوريا في والسلم األمن حماية بتولي المتحدة األمم تطالب السعودية

 بموجبها تتولى المتحدة لألمم العامة للجمعية طارئة جلسة عقد ضرورة االثنين، السعودية العربية المملكة جددت – أ ب د
 ، السعودية األنباء لوكالة بيانه في ، الطريفي زيد بن عادل واإلعالم الثقافة وزير وقال، سوريا في والسلم األمن حماية مسؤولية

 جدد الوزراء مجلس“ إن عبدالعزيز بن سلمان الملك برئاسة السعودي الوزراء سمجل عقدها التي األسبوعية ، الجلسة عقب
 حماية مسؤولية العامة الجمعية بموجبها تتولى المتحدة، لألمم العامة للجمعية طارئة استثنائية جلسة عقد ضرورة المملكة تأكيد
 السوري، الشعب أبناء ضد وحلفاؤه السوري النظام يشنها التي العسكرية العمليات تهدده زالت ما الذي سوريا في والسلم األمن
يقافها لها التصدي يجب التي الجرائم من ذلك وغير وحصار وتشريد جماعي قتل لعمليات يتعرض الذي  .”وا 

 بسوريا الوحيد الحل هي السياسية التسوية: موغيريني

 يقين على االتحاد قيادة أن موغيريني فيديريكا األوروبي االتحاد في واألمن الخارجية للشؤون العليا الممثلة أعلنت -روسيا اليوم
 االتحاد إن بروكسل في االثنين لها حديث في وقالت، السياسية التسوية إال السورية األزمة لحل أخرى طريقة أي وجود عدم من

 حل على والعثور المفاوضات عملية بدء في المساعدة أجل من اإلقليميين والحلفاء الشركاء مع ونهارا ليال يعمل لذلك األوروبي
 .السوري للنزاع سياسي

 العالم العربي



 
 

 
 

 

 

 سوريا في أتدخل ال أن لبوتين عهدا قطعت: نتنياهو

 في مفاجئة أزمات لتجنب موسكو مع خطواتها تنسق حكومته إن نتنياهو بنيامين اإلسرائيلي الوزراء رئيس قال -روسيا اليوم
" CBS" قناة مع مقابلة في نتنياهو وقال، "داعش"و" إيران تطرف" مكافحة في للعرب حليفا اآلن تبدو إسرائيل أن مؤكدا سوريا،

 إسرائيل بمهاجمة إليران يسمح لن أنه إال السورية، األزمة في التدخل بعدم بوتين فالديمير الروسي الرئيس وعد إنه ، األمريكية
 أحالفا أحيانا تطور إسرائيل إن قائال ،"ودية" بأنها الروسي الرئيس مع عالقته اإلسرائيلية الحكومة رئيس وصف وقد، سوريا من

 .إلسرائيل المجاورة سوريا إلى قواتها أرسلت التي روسيا، مثل العالم، في المتحدة الواليات تتحدى دول مع جديدة

 السعودية

 استقرارها من النيل يحاول من كل ضد مصر جانب إلى تقف السعودية: سلمان الملك

 من كل ضد الشقيق وشعبها مصر جانب إلى تقف المملكة أن عبدالعزيز بن سلمان الملك السعودي العاهل أكد -أ ب د
 بن سلمان الملك الشريفين الحرمين خادم“ أن( واس) الرسمية السعودية األنباء وكالة وذكرت، واستقرارها أمنها من النيل يحاول

 في وقع الذي اإلرهابي التفجير إثر السيسي عبدالفتاح المصري الرئيس إلى ومواساة عزاء برقية بعث سعود آل عبدالعزيز
 كل ضد الشقيق وشعبها العربية مصر جمهورية مع السعودية العربية المملكة وقوف على مؤكدا، بالقاهرة المرقسية الكاتدرائية

 .واستقرارها أمنها من النيل يحاول من

 لبنان

 أيام خالل اللبنانية الحكومة تشكيل يتوقع عون حزب في مصدر

 تشكيلها تأخر بعد ”أيام خالل“ اللبنانية الحكومة عن اإلعالن يتم أن اإلثنين، الحر، الوطني التيار في مصدر توقع ـ األناضول
 يتزعمه الذي التيار، في المصدر لفت لألناضول، تصريح وفي، ”تقنية ال سياسية مشكلة بسبب“ ونصف شهر حوالي منذ

 والدة ونتوقع لها، المخارج إيجاد من اقتربنا قد ونحن بالحلحلة بدأت السياسية المشكلة هذه“ أن عون، ميشال اللبناني الرئيس
 ،”توزيعها كيفية عن البحث يتم خدماتية، وزارية حقائب بثالث مرتبطة الحلول“ أن إلى وأشار، ”أيام خالل ربما للحكومة، قريبة

 .عليها تصر التي األحزاب هوية وعن الحقائب هذه عن الكشف عدم مفضالً 

 



 
 

 
 

 

 

 فلسطين

 التشريعي المجلس في نواب خمسة عن الحصانة يرفع عباس

 التشريعي المجلس في نواب خمسة عن البرلمانية الحصانة رفع االثنين، عباس محمود الفلسطيني الرئيس قرر – ب ف أ
 الفلسطينية الرئاسة في مصادر اعلنت ما بحسب ”اسلحة وتجارة اموال اختالس“ بينها تهم بعدة معهم للتحقيق تمهيداً  الفلسطيني
 التي فتح حركة من هم النواب جميع ان اسمها، عن الكشف عدم طلبت التي المصادر وقالت، فلسطينية برلمانية ومصادر
، ”والشتم والقذف اسلحة وتجارة اموال اختالس بتهم للتحقيق“ عنهم البرلمانية الحصانة رفع بعد سيخضعون عباس، يتزعمها
 الشامي شامي النائب الى باالضافة عباس، مع خالفه اثر الحركة من فصل الذي دحالن، محمد النواب بحق القرار وصدر
 .الطيراوي وجمال جمعة وناصر بكر ابو ونجاة

 السودان

 المعارضين تظاهرات ضد القوة باستخدام يهدد البشير

 في حدث كما حكمه لنظام المعارضين تظاهرات ضد القوة باستخدام االثنين، البشير عمر السوداني الرئيس هدد – ب ف أ
 معارضون، ناشطون دعا ان بعد البشير تهديد وجاء، النوع هذا من صدامات خالل عشرات قتل عندما 2013 سبتمبر/ايلول
 الى ادى الذي النفطية المنتجات عن الدعم برفع الحكومة قرار ضد المقبل االسبوع خالل المدني العصيان من يومين الى

 من الماضية االيام خالل سمعنا“ السودان، بشرق كسال مدينة في مناصريه من حشد امام البشير وقال، السلع كل اسعار ارتفاع
، االنترنت على االجتماعي التواصل وسائل استخدام الى اشارة في ،”النظام هذا اسقاط الى دعوة الكيبورد، خلف يتخفون ناس

 الى تأتوا ان اتحداكم ولكني الشارع في مباشرة واجهونا النظام اسقاط اردتم اذا لهم نقول ان نريد“ السوداني الرئيس واضاف
 .”الكيبوردات بواسطة اسقاطه يمكن ال النظام هذا“ ان مؤكداً  ،”السابق في حدث ما تعلمون النكم تأتوا لن انكم نعلم  الشارع

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 

 

 

 أوروبا

 تركيا
 اإلرهابي الهجوم في التحقيق خالل القانون احترام إلى تركيا تدعو ميركل

 به المعمول والقانون التكافؤ مبدأ احترام إلى ، االثنين التركية، السلطات ميركل، أنغيال األلمانية، المستشارة دعت -روسيا اليوم
 وزراء رئيس مع مشترك صحفي مؤتمر في لها حديث خالل ذلك وجاء، إسطنبول في اإلرهابي الهجوم في التحقيق خالل
 أن الحال، بطبيعة يجب إنه القول أستطيع: "قولها ميركل عن الروسية" تاس" وكالة ونقلت، برلين في بلينكوفيتش أندريه كرواتيا
 القانون سيادة مع متسقة( اإلرهاب مع) والدراماتيكي الرهيب الصراع هذا في التحقيق بهدف تتخذ التي التدابير جميع تكون
 ".التكافؤ ومبدأ
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 أفريقيا

 كينيا
 الدولية الجنائية من االنسحاب تدرس بالده أن يعلن الكيني الرئيس

 إعالن بعد وذلك الدولية، الجنائية المحكمة من االنسحاب تدرس بالده أن االثنين، كينياتا أوهورو الكيني الرئيس أعلن – أ ب د
 والخمسين الثالثة الذكرى في كلمته في كينياتا وقال، الهاي في مقرها يوجد التي المحكمة من االنسحاب أفريقية دول ثالث

 إلى صارخة بصورة تفتقر“ بأنها المحكمة واتهم، ”العالمية القوى لسياسات أداة المؤسسة هذه أصبحت لقد:” بالده الستقالل
 القليلة األشهر خالل وجامبيا أفريقيا وجنوب بوروندي وأعلنت، منها بالفعل انسحبت الدول بعض أن إلى مشيراً  ،”الحيادية
 وكان، القارات من غيرها دون أفريقيا في اإلنسان حقوق انتهاكات على بالتركيز واتهمتها المنظمة من انسحابها الماضية
 . 2013 عام المحكمة من االنسحاب لصالح صوت الكيني البرلمان

 

 
 


