
 
 

 

 

 

 

 

  

 مستمرة والتزال نجاحا حققت اللبنانية الحكومة تشكيل اتصاالت: عون

 الحكومة تشكيل بشأن االتصاالت أن الثالثاء عون ميشال العماد اللبنانية الجمهورية رئيس أعلن -أ ب د
 أن الثالثاء اللبنانية الجمهورية رئاسة عن صادر بيان وذكر، ملحوظا تقدما   حققت انها إلى مشيرا مستمّرة
 ”الرامغفار“ حزب ورئيس األعور فادي اللبناني البرلمان في النائب الثالثاء بعبدا قصر في استقبل عون

، قصارجيان أغوب اللبناني البرلمان في السابق والنائب واهجيان ميكايل الرئيس ونائب داكسيان اواديس
 إلى مشيرا تقدما   حققت وقد الجديدة الحكومة لتشكيل مستمرة االتصاالت أن البيان بحسب زواره عون وأبلغ
 الدولية الثقة أن الجمهورية رئيس وأكد، فيها يشارك أال يريد لمن إال للجميع تتسع بلبنان النهوض ورشة أن

 مستقبل إلى يؤشر الرئاسية االنتخابات منذ لبنان تلقاه الذي الدعم أن معتبرا   يوم، بعد يوما   تتعزز بلبنان
 .واالقتصادية واألمنية السياسية المجاالت في أفضل

 
 

                            

        

                   
            

 

 

 

 

 

 

 

 اجتماع.. الخميس
 الجامعة لمجلس طارئ

حلب بشأن العربية  

 يريدان وهوالند ميركل

 على العقوبات تمديد

 النزاع بسبب روسيا

 اوكرانيا في

 عازم ترامب: شكري
 العالقات تعزيز على
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 «األوروبي» لالجتماع للتحضير العربية الجامعة مندوبي بين تنسيق

 للجامعة العامة األمانة بمقر تنسيقيا اجتماعا األربعاءاليوم  العربية، الدول جامعة لدى الدائمون المندوبون يعقد -المصري اليوم
 عربي دبلوماسي مصدر وصرح، الحالي ديسمبر 20 يوم عقده المقرر بيو األور  ـ العربي الوزاري لالجتماع والتحضير لإلعداد

 طرحها سيتم التي الحيوية، والقضايا التعاون ملفات حول الرؤى تبادل خالله سيتم تونس، برئاسة سيعقد الذي ،اليوم اجتماع بأن
 إطالقه تم الذي االستراتيجي الحوار إطار في وذلك الحالي، ديسمبر 20 يوم الجامعة بمقر عقده المقرر الوزاري االجتماع على
 .واألوروبي العربي الجانبين بين

 تهديدات على خاص بشكل التركيز مع المشترك االهتمام ذات الموضوعات سيتناول الوزاري االجتماع إن المصدر وقال
 قضايا إلى باإلضافة والالجئين، والعراق واليمن وليبيا وسوريا األوسط الشرق في السالم عملية وكذلك والتطرف، االرهاب
 واألمنية واالجتماعية واالقتصادية السياسية المشتركة التحديات لمواجهة سويا العمل أهمية يدركان الجانبين وأن خاصة الهجرة،

 المزيد مالئمة إقليمية استجابة باعتبارها األوروبية، العربية الشراكة بتوسيع الترحيب مع

 حلب بشأن العربية الجامعة لمجلس طارئ اجتماع.. الخميس

 ا  غد الدائمين المندوبين مستوى على الجامعة لمجلس طارئ اجتماع عقد تقرر أنه العربية الدول جامعة أعلنت -صدى البلد
 المساعد العام األمين زكي حسام السفير وصرح، حلب في اإلنسانية األزمة لبحث للجامعة العامة االمانة بمقر الخميس
 الدول من عدد وتأييد قطر دولة من طلب على بناء جاء االجتماع هذا بأن ،الثالثاء العام، األمين مكتب رئيس العربية للجامعة

 .السورية حلب مدينة في انسانيا المتدهور الوضع لبحث االعضاء؛

 اإلنسانية األوضاع عن المتواترة اإلعالمية التقارير تتضمنه بما ندد قد الغيط ابو احمد العربية للجامعة العام األمين وكان 
 وطالب، خاص بشكل المدنيين ضد الماضية القليلة األيام مدار على تمت التي الوحشية والممارسات حلب، مدينة في المتردية

 وأحكامه اإلنساني الدولي القانون احترام األطراف جميع طالب كما المدينة، في النار إلطالق فوري بوقف اإلطار هذا في
عدامات فظائع ارتكاب عن الفوري والتوقف  من وال األخالقية الناحية من ال عنها السكوت أو بها القبول يمكن ال وممارسات وا 
 .القانونية الناحية

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1056779


 
 

 
 

 

 
 

 

 لبنان

 مستمرة والتزال نجاحا حققت اللبنانية الحكومة تشكيل اتصاالت: عون

 إلى مشيرا مستمّرة الحكومة تشكيل بشأن االتصاالت أن الثالثاء عون ميشال العماد اللبنانية الجمهورية رئيس أعلن -أ ب د
 الثالثاء بعبدا قصر في استقبل عون أن الثالثاء اللبنانية الجمهورية رئاسة عن صادر بيان وذكر، ملحوظا تقدما   حققت انها

 والنائب واهجيان ميكايل الرئيس ونائب داكسيان اواديس ”الرامغفار“ حزب ورئيس األعور فادي اللبناني البرلمان في النائب
 الجديدة الحكومة لتشكيل مستمرة االتصاالت أن البيان بحسب زواره عون وأبلغ، قصارجيان أغوب اللبناني البرلمان في السابق

 الثقة أن الجمهورية رئيس وأكد، فيها يشارك أال يريد لمن إال للجميع تتسع بلبنان النهوض ورشة أن إلى مشيرا تقدما   حققت وقد
 في أفضل مستقبل إلى يؤشر الرئاسية االنتخابات منذ لبنان تلقاه الذي الدعم أن معتبرا   يوم، بعد يوما   تتعزز بلبنان الدولية

 .واالقتصادية واألمنية السياسية المجاالت

 سوريا

 ”االنسانية ضد جرائم“ تشكل أن يمكن حلب في ”تحصى ال بفظاعات“ تندد باريس

 النظام يرتكبها التي ”وبالمجازر تحصى ال بفظاعات“ الثالثاء كازنوف برنار الجديد الفرنسي الوزراء رئيس ندد -ب ف أ
 في كازنوف وقال، ”االنسانية ضد جرائم حتى أو حرب جرائم“ قوله بحسب تشكل ان ويمكن حلب في المدنيين بحق السوري

، ”الدولية المجموعة امام سيحاسبون مرتكبيها أن واؤكد المجازر هذه بهول اندد“ الفرنسية الوطنية الجمعية أمام له خطاب أول
 الذين حلب واطفال نساء“ الى مشيرا ”المدنيين وسكانها حلب مدينة مخيفة انسانية مأساة تضرب اليكم، اتحدث فيما“ واضاف
 .”تحصى ال لفظاعات ويتعرضون الحصار من اشهر بعد القذائف تحت يفرون
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 للمعارضة دور هناك يكن لم إذا سوريا بناء إلعادة أموال ال: األوروبي االتحاد

 بناء إعادة في ماليا   يساهم لن االتحاد إن والعشرين، الثمانية األوروبي، االتحاد لزعماء مشترك بيان مسودة ذكرت  -(رويترز)
 الجتماع أعدت بيان مسودة وحسب، السورية للمعارضة المستقبل في مكانا ودمشق موسكو تترك لم إذا الحرب بعد سوريا
 سياسي انتقال يحدث أن بمجرد سوريا بناء إلعادة دعما   األوروبي االتحاد سيقدم بروكسل في الخميس، يوم االتحاد، زعماء
 أن المتحدة، واألمم الدولي البنك من كل أعلن وقد العالم، في للمعونات مانح أكبر هو األوروبي، واالتحاد، به وموثوق ثابت
 غير من: “كبير فرنسي دبلوماسي وقال، بمفردها تتحمله أن روسيا على يتعذر مبلغ وهو مليارات، سيتكلف سوريا إعمار إعادة
 .كاذب سالم أجل من ندفع لن الروس أجل من يدفعا لن وفرنسا األوروبي االتحاد األسد سيطرة تحت وهي سوريا تمويل الوارد

 أخرى أماكن في تتكرر قد حلب ”مذبحة: “اإلنسان لحقوق السامي المفوض

 لمطالبة الدولي المجتمع الثالثاء، اإلنسان لحقوق السامي المتحدة األمم مفوض الحسين رعد بن زيد األمير دعا – رويترز
 المعارضة سيطرة تحت أخرى بلدات سكان أن من محذرا   حلب شرق من الفارين للمواطنين معاملتها بمراقبة تسمح بأن سوريا

 الوحشية والمذابح الدماء وسفك شعبها على البالغ المروع واألثر حلب سحق بيان في وقال، المصير نفس يواجهون قد السورية
 حلب في يحدث ما وأضاف، الوحشي الصراع لهذا نهاية من حال بأي نقترب لم ونحن – والدمار واألطفال والنساء للرجال
 .يستمر بأن لهذا نسمح أال يجب. إدلب وفي الرقة وفي دوما في يتكرر أن يمكن

 السعودية 

 للسعودية األسلحة مبيعات بعض تعلق أمريكا

 وتحد السعودية العربية للمملكة األسلحة مبيعات صفقات من جزءا   أوباما، باراك األمريكي، الرئيس إدارة ستعلق -ن إن إسي 
 إذ، اإلدارة في لمصدرين وفقا اليمن، في المدنيين الضحايا حول قلق خلفية على اليمن في المملكة لحملة العسكري الدعم من
 من للتأكد اليمن، في السعودية تقوده الذي للتحالف الدعم من المناسب المستوى باستمرار نقّيم: أوباما إدارة في مسؤول قال

 لحدود قوي دفاع توفير من سيمكننا الذي للدعم التعديالت بعض إجراء مؤخرا   قررنا ،الخارجية سياستنا وقيم أهداف مع اتساقه
 األمريكية الدفاع وزارة في مسؤول وقال، بدقة الموجهة الذخائر سُتعّلق التي األسلحة بيع صفقة من جزء يشمل السعودية

 عن المسؤولة والوكاالت واإلدارات الدفاع ووزارة الخارجية وزارة تشمل جهات، عدة قبل من بمراجعة قمنا لقد(: البنتاغون)
 .الصلة ذات األخرى األمنية المساعدات



 
 

 
 

 

 

 مصر

 مصر مع العالقات تعزيز على عازم ترامب: شكري

 العالقات تعزيز  على عازم ترامب، دونالد المنتخب األمريكي الرئيس إن شكري، سامح المصري الخارجية وزير قال -نيوز إرم
 عن تقريرا  شكري عرض خالل ذلك جاء، األوسط الشرق فى واالستقرار السالم تعزيز سبيل فى وتطويرها مصر مع الثنائية
 من توضيحه تم العزم هذا إن قال حيث السيسي، الفتاح عبد المصري الرئيس أمام واشنطن األمريكية العاصمة إلى زيارته
 النواب مجلسي قيادات من كبير ا عدد ا شملت لقاءاته إن شكري وقال، ”بنس مايك المنتخب، األمريكي الرئيس نائب جانب

 وزير وأوضح، ”السيسي إلى راين بول ، األمريكي النواب مجلس رئيس من دعم رسالة نقل“ أن إلى الفت ا األمريكيين والشيوخ
ا أبدوا التقاهم، الذين الكونجرس قيادات أن المصري الخارجية  واالقتصادي، السياسي اإلصالح خطوات على باالطالع اهتمام 

 .مصر بها تقوم التي

 ليبيا

 الوفاق حكومة لقوات ”القوي“ المتحدة األمم دعم على يؤكد كوبلر

 سعيها في الوفاق حكومة لقوات ”القوي“ المتحدة األمم دعم على تأكيده كوبلر، مارتن ليبيا إلى األممي المبعوث جدد -نيوز إرم
ا سيكون الطريق إن صحفي تصريح في كوبلر وقال، طرابلس في ”واألمن النظام واستعادة المؤسسات، حماية”لـ  أمام مفتوح 

 كوبلر أبلغ كما، كفاءته ورفع الرئاسي الحرس لتجهيز ليبيا إلى السالح تصدير على الحظر رفع طلب أجل من الوفاق حكومة
 ومن، األجنبية والسفارات الحكومية الدولة مؤسسات حماية ستكون للحرس الرئيسة المهام أن سابق وقت في المتحدة األمم

 أو مناطقية انتماءات أي لديه ليس الرئاسي الحرس إن الناكوع، رمضان نجمي العميد الليبي الرئاسي الحرس رئيس قال جانبه،
 .ليبيا كل يمثل وهو سياسية، أو قبلية

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 الوطني الحوار لجنة لتعديل القاهرة من تدعو ليبية شخصيات

 القاهرة في  الجاري ديسمبر 13و 12 يومي خالل  العام بالشأن المهتمة الشخصيات من عدد اجتمعت -االخبارية افريقيا بوابة
 في المجتمعون وثمن،العاجل القريب في حلها وطرق الراهنة الليبية القضايا االجتماع تناول حيث المصرية الحكومة من برعاية
 التاريخية مسؤولياتها اطار في يدخل واعتبروه ليبيا في المصري الدورعلى  منه ةخنس على"االخبارية افريقيا بوابة"تحصلت بيان
 الليبيين دماء وحرمة الليبي التراب وحدة على  البيان وفق المجتمعون واتفق ،الشقيقين والشعبين البلدين عالقات بحكم ليبيا تجاه
كدوا حفتر خليفة المشير بقياة الليبي للجيش المحوري الدور على التأكيد مع  على وتطبيقه القانون احترام ضرورة على كذلك  وا 

 تسوية الى داعين ليبيا في االجنبي للتدخل رفضهم واوجدد، الليبيين كل بين التوافق مبدأ وترسيخ السلطات بين والفصل الجميع
 القاهرة في المجتمعون وطالب، الليبيين مختلف بين الوطنية المصالحة ودعم خالصة وطنية بجهود الليبية لالزمة عاجلة

 . الليبية االزمة لحل تمهيدا االطراف كل وتمثيل التوازن تضمن حتى الحوار لجنة تعديل بضرورة

 العراق

 العراقي المجتمع مكونات جميع حقوق تضمن ”تسوية ورقة“ إلعداد تسعى الُسنية القوى

 ضمان في تساهم تسوية ورقة بإعداد تفكر الُسنية القوى إن الثالثاء، الجبوري، سليم العراقي، البرلمان رئيس قال – األناضول
 في جاء البرلمان في ُسنية كتلة أكبر القوى إتحاد كتلة في العضو الجبوري، كالم، العراقي المجتمع في المكونات جميع حقوق
 في الجبوري وقال، البرلمان في األكبر الكتلة الشيعي الوطني التحالف يتبناها التي السياسية التسوية مبادرة على ردا   بيان،
 من المقدمة التسوية ورقة من الموقف فيه ناقشت اجتماعا   األحد، عقدت،( السنية) والدينية السياسية القيادات“ إن البيان،
 ورقة بإعداد نفكر نحن: وأضاف، التاريخية التسوية ورقة من للموقف معمق بحث االجتماع خالل وجرى الوطني، التحالف
 أبدوا االجتماع حضروا الذين أن وأكد، ”العراقي المجتمع مكونات جميع حقوق وضمان المواطنة مفهوم ترسيخ في تساهم تسوية
 القليلة األيام خالل اللقاءات هذه استئناف على االتفاق تم بأنه البيان وختم، اآلخرين مع الشراكة دولة بناء في الجادة رغبتهم
 .اللقاءات لهذه دقيقة مواعيد تحديد دون ،”الخصوص بهذا مشتركة ورؤية موحد التفاق التوصل أجل من القادمة،

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 أوروبا

 روسيا
 بوتين مع ”جيدة عمل عالقات“ يقيم تيلرسون ريكس ان يؤكد الكرملين

 انه قائال   للخارجية وزيرا   تيلرسون ريكس ترامب، دونالد المنتخب االميركي الرئيس بتعيين الثالثاء، الكرملين رحب – ب ف أ
 بعيد للصحافيين اوشاكوف يوري الكرملين مستشار وقال، بوتين فالديمير الروسي الرئيس مع ”جيدة عمل عالقات ويقيم مهني“

 ومهني قوية، شخصية انه ،تيلرسون مع عمل عالقات جيدة، عالقات يقيمون الرئيس فقط وليس الروس المسؤولين“ ان التعيين،
 .”مجاله في جدا  

 اوكرانيا في النزاع بسبب روسيا على العقوبات تمديد يريدان وهوالند ميركل

 االتحاد عقوبات لتمديد تأييدهما الثالثاء، هوالند فرنسوا الفرنسي والرئيس ميركل انغيال االلمانية المستشارة أبدت – ب ف أ
، المسالة ستطرح حيث بروكسل في االسبوع هذا ستعقد اوروبية قمة خالل االوكرانية، االزمة بسبب روسيا ضد االوروبي
 المرتقبة القمة خالل ”روسيا ضد العقوبات تمديد الضروري من“ انه هوالند، مع اجتمعت حيث برلين في ميركل واعتبرت
 .الموقف هذا يؤيد انه لصحافيين الفرنسي الرئيس قال فيما الخميس،

 ترامب فريق تشكيل بعد إال الجديدة األمريكية اإلدارة مع تعاون عن حديث ال: الفروف

 الجديدة األمريكية اإلدارة مع تعاون في الدخول عن للحديث مجال ال أنه الفروف سيرغي الروسي الخارجية وزير أكد -أ ب د
 ”سبوتنيك“ لوكالة خاص تصريح في الفروف وقال، ترامب دونالد المنتخب األمريكي الرئيس فريق تشكيل استكمال بعد إال

 في خصوصا الخارجية، السياسة مجال في روسيا، فيها بما األخرى الدول مع للتعاون االستعداد أبدى ترامب إن الثالثاء نشرته
 تشكيل بعد القضايا من وغيرها اإلرهاب مكافحة في واشنطن مع التعاون إمكانية من موقفها ستحدد وموسكو اإلرهاب مكافحة
 .عملية حلول إلى“ االنتخابية الوعود تتحول أن ضرورة على وشدد، ترامب فريق

دوليةأخبار   



 
 

 
 

 

 

 إيطاليا
 اإليطالي النواب مجلس ثقة تنال جينتيلوني حكومة

، (للبرلمان األولى الغرفة) النواب مجلس ثقة على الثالثاء، جينتيلوني، باولو اإليطالي الوزراء رئيس حكومة حازت -األناضول
 نائبا، 630 البالغ المجلس أعضاء عدد إجمالي من وذلك ،105 رفضها فيما عضوا ، 369 موافقة على الحكومة وحصلت
 القصر في الدستورية اليمين اإلثنين الجديد، الحكومي وفريقه جينتيلوني باولو وأدى، الجلسة تابع الذي األناضول مراسل بحسب
 بدء منذ والستين الرابعة الحكومة رئيس بذلك ليكون ماتاريال، سيرجو الجمهورية رئيس أمام روما، بالعاصمة" كويريناله" الرئاسي
 الذي الخارجية، وزير سوى الجديدة الحكومة في يتغير ولم، 1948 عام من الثاني كانون/يناير من األول في الجمهوري العهد
 يتقدم أن المقرر ومن، .ألفانو من بدال مينيتي، ماركو الداخلية، حقيبة تسلم بينما لجينتيلوني، خلفا   ألفانو، أنجيلينو أصبح

 تحتاج البرلمان ثقة الحكومة تنال ولكي، الثقة لنيل األربعاء، اليوم( الثانية الغرفة) الشيوخ مجلس إلى وحكومته جينتيلوني
 .حدة على كل غرفتيه من 1+  النصف لموافقة

 تركيا
 تركيا انضمام مفاوضات حول منقسم االوروبي االتحاد

 المساس لمواجهة اتخاذه يتعين الذي الموقف حول الثالثاء خالفاتها عن االوروبي، االتحاد بلدان كشفت – ب ف أ
، الحوار ابقاء الى آخرون يدعو فيما االتحاد الى انضمامها مفاوضات ”تجميد”ب البعض يطالب حيث تركيا في بالديموقراطية

 عمليات وادارة االرهاب لمكافحة ضروريا   بات الذي الشريك انقرة، مع العالقات كل قطع ترفض االوروبية الدول غالبية لكن
 .الهجرة

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 

 آسيا

 إيران
 االمريكية العقوبات على ردا النووي بالدفع تعمل سفن بناء تريد ايران

 مدة عليها المفروضة االمريكية العقوبات تجديد على ردا النووي بالدفع تعمل سفن بناء عزمها الثالثاء ايران اعلنت ـ ب ف أ
 ”انتهاك“ بانه العقوبات تمديد وصف ان وبعد، البلدين بين العالقات في التوتر من مزيد الى يؤدي ان يمكن ما سنوات عشر

 واوعز النووي، بالدفع تعمل سفن ”تصميم“ بدء الخبراء روحاني حسن االيراني الرئيس امر ،2015 عام المبرم النووي لالتفاق
 للنقل النووي بالدفع تعمل محركات وانتاج تصميم بوضع“ صالحي اكبر علي الذرية للطاقة االيرانية المنظمة رئيس الى

 المحركات هذه بناء على القدرة لديها ايران ان دواني، عباسي فريدون انذاك، الذرية الطاقة وكالة رئيس اعلن وقد، ”البحري
 .ذلك تنوي ال لكنها

 
 
 
 
 
 


