
 
 

 

 

 

 

 

  

اليمن في التدخل من ضمنيا إيران يحذر السعودي العاهل   

 أمن من جزءا اليمن أمن تعتبر السعودية إن العزيز عبد بن سلمان الملك السعودي العاهل قال -رويترز
 لليمن بالنسبة“ سلمان الملك وقال، البلد هذا شؤون في التدخل من إليران ضمني تحذير في وذلك المملكة
 نقبل ولن المملكة أمن من العزيز الجار اليمن أمن أن نرى السعودية العربية المملكة في فنحن الشقيق

 جهات أو دول ألي ممرا   أو مقرا   يجعله أو فيه الشرعية على يؤثر ما أو الداخلية شؤونه في تدخل بأي
 إلعادة عربية دول عدة من تحالفا السعودية وتقود، ”استقرارها من والنيل والمنطقة المملكة أمن تستهدف
 إيران مع المتحالفون الحوثيون أجبره بعدما السلطة إلى هادي منصور ربه عبد اليمني الرئيس حكومة
 دول إلى نفوذها مد بمحاولة إيران السعودية الحكومة وتتهم، عامين نحو منذ المنفى إلى الخروج على
 مع العمل ستواصل بالده إن السعودي الملك وقال، طهران تنفيه اتهام وهو واليمن سوريا مثل عربية
 .العالمي السالم لتحقيق العالمية القوى

 
 

                        

            

               
                

 

 

 

 

 

 

 

 نطالب: الغيط أبو
 إلطالق فوري بوقف

سوريا في النار  

 جينتيلوني حكومة

 ثقة نيل في تنجح

 الشيوخ مجلس

 اإليطالي

 الحرس: الدباشي
 به يراد الرئاسي

 بدائل عن البحث
والشرطة للجيش  



 
 

 
 

 أخبار الجامعة

 
 

 
 
 

 سوريا في النار إلطالق فوري بوقف نطالب: الغيط أبو

 ومنح سوريا في النار إلطالق الفوري بالوقف األربعاء، الغيط، أبو أحمد العربية الدول جامعة عام أمين طالب -األناضول
 العربية الدول إذاعات اتحاد بمقر إعالمي لقاء هامش على الغيط أبو تصريحات جاءت، ”سالم بحالة للتمتع فرصة المدنيين

 ديسمبر/ األول كانون 14و 13 يومي لالتحاد التنفيذي للمجلس 96الـ االجتماع انعقاد مع تزامنا االربعاء، تونس، بالعاصمة
 .الجاري

 على القاهرة في الخميس اليوم يعقد قطر من بطلب جاء األّول الجامعة، مستوى على سيعقدان اجتماعين“ أن الغيط أبو وأعلن
 االثنين يوم الكويت إليه دعت الوزاري المستوى على آخر اجتماع ثم طارئ، اجتماع وهو للجامعة الدائمين المندوبين مستوى
 المئات، وجرح مقتل عن أسفر الشرقية، أحيائها على وحلفائه األسد لقوات المكثف القصف من أشهر خمسة نحو وبعد، ”القادم

جالء النار إطالق وقف التفاق الثالثاء، يوم روسيا، قبل من المدعومة النظام وقوات السورية المعارضة توصلت  من المدنيين وا 
 المعارضة بيد المتبقية األحياء بقصفها األربعاء، االتفاق، هذا خرقت النظام قوات أن غير، تركية بوساطة وذلك حلب شرقي
 المزيد

  األلسكو منظمة مؤتمر في للمشاركة لتونس غادر العربية الجامعةعام  أمين

 أيام ثالثة تستغرق زيارة فى تونس إلى متوجها العربية الدول جامعة عام أمين أبوالغيط أحمد األربعاء القاهرة غادر -صدى البلد
 والعلوم والثقافة للتربية العربية المنظمة تنظمه الذى العرب الثقافة وزراء لمؤتمر 20 الـ الدورة فعاليات فى خاللها يشارك

 المساعد العام األمين"  زكى حسام" السفير"  أبوالغيط"  يرافق، العربى الفكر ومؤسسة العربية الجامعة مع بالتعاون ”األلسكو“
 .العام األمين مكتب رئيس العربية الدول لجامعة

 على وذلك تونس رئيس السبسى قائد الباجى لتونس، زيارته خالل سيلتقى أبوالغيط أن بالمطار، مطلعة مصادر وصرحت
ستعراض العربى الثقافى اإلعالم قضايا بحث أجل من عربية دولة 20 ثقافة وزراء بحضور المؤتمر فى مشاركته هامش  وا 
 اإلجتماعى التواصل شبكات ودور المهنية والممارسات التدريب وعمليات العربى الثقافى اإلعالم وتجارب وسياسات مفاهيم
نتاج قتصاد العربية باللغة الثقافى المحتوى وا   الوطن فى الرقمى الثقافى اإلعالم وتحديات العربية البلدان فى الثقافى اإلعالم وا 
 .العربى
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 الحضارات بين والحوار التواصل جسور لدعم موحدة استراتيجية تتبنى العربية الجامعة

 لدى العربية الدول اتصال نقاط لجنة» اجتماع أعمال العربية للجامعة العامة األمانة بمقر األربعاء، ُعقدت، -المصري اليوم
 والكويت مصر من كل من العربية الدول في االتصال نقاط مسؤولي بمشاركة«المتحدة األمم لمنظمة التابع الحضارات تحالف

 وفد برئاسة وذلك وفلسطين ولبنان اإلتحادية القمر وجمهورية والمغرب عمان وسلطنة والسودان والجزائر واإلمارات والسعودية
 .الجزائر

 االستراتيجية الخطة تنفيذ بمتابعة المعني العمل فريق وتوصيات نتائج مقدمتها في الموضوعات من عددا االجتماع وناقش
 فريق إليه انتهى ما الحضارات تحالف لدى العربية الدول اتصال نقاط لجنة اعتمدت حيث الحضارات لتحالف الموحدة العربية
 دور برنامج» بعنوان المغربية المملكة من مقترحات يتضمن والذي التنفيذي بالبرنامج الخاصة والتوصيات النتائج من العمل

 جامعة جائزة مشروع» عنوان تحت والكويت قطر دولتي من المقترح التنفيذي والبرنامج «الحضارات تحالف تعزيز في الجاليات
 وهو «اإلعالميين رسالة.. الحضارات وتحالف العربية الدول جامعة» بعنوان ندوة وبرنامج «الحضارات لتحالف العربية الدول
 المزيد رمص في لالستعالمات العامة الهيئة من المقدم
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 السعودية

 اليمن في التدخل من ضمنيا إيران يحذر السعودي العاهل

 في وذلك المملكة أمن من جزءا اليمن أمن تعتبر السعودية إن العزيز عبد بن سلمان الملك السعودي العاهل قال -رويترز
 العربية المملكة في فنحن الشقيق لليمن بالنسبة“ سلمان الملك وقال، البلد هذا شؤون في التدخل من إليران ضمني تحذير

 الشرعية على يؤثر ما أو الداخلية شؤونه في تدخل بأي نقبل ولن المملكة أمن من العزيز الجار اليمن أمن أن نرى السعودية
 من تحالفا السعودية وتقود، ”استقرارها من والنيل والمنطقة المملكة أمن تستهدف جهات أو دول ألي ممرا   أو مقرا   يجعله أو فيه
 إيران مع المتحالفون الحوثيون أجبره بعدما السلطة إلى هادي منصور ربه عبد اليمني الرئيس حكومة إلعادة عربية دول عدة
 واليمن سوريا مثل عربية دول إلى نفوذها مد بمحاولة إيران السعودية الحكومة وتتهم، عامين نحو منذ المنفى إلى الخروج على
 .العالمي السالم لتحقيق العالمية القوى مع العمل ستواصل بالده إن السعودي الملك وقال، طهران تنفيه اتهام وهو

 سوريا

 حلب لمأساة حد ووضع بالتدخل المتحدة األمم يطالب الكويتي البرلمان رئيس

 ووكاالتها األمن بمجلس ممثلة المتحدة األمم األربعاء، الغانم، مرزوق الكويتي( البرلمان) األمة مجلس رئيس طالب -األناضول
 الدول على“ إن صحفي تصريح في الغانم وقال، السورية حلب مدينة في اإلنسانية للمأساة حد لوضع الفوري بالتدخل اإلنسانية
 واألعمال الدم حمامات لوقف األرض على عملية إجراءات اتخاذ على فورا   العمل السوري بالملف الصلة وذات المؤثرة الكبرى

 المنظمات لكل السماح هي اآلن األولوية أن وأضاف، ”حلب في والنساء األطفال رأسهم وعلى المدنيين وحماية االنتقامية،
 األرض، على الوضع لمراقبة المدينة إلى اآلمن بالدخول الحقوقية المنظمات إلى إضافة واإلقليمية الدولية اإلغاثية اإلنسانية
 .”لهم إنسانية حماية وتوفير المدنيين من المزيد سقوط عدم وضمان

 

 

 

 العالم العربي



 
 

 
 

 

 

 العراق

 العراق في ”السياسية التسوية“ لمبادرة إيران تأييد يعلن الحكيم

 التسوية“ لمبادرة إيران تأييد الحكيم، عمار العراق في( برلمانية كتلة أكبر) الشيعي الوطني التحالف رئيس أعلن -األناضول
 الحكيم وبدأ، ”داعش“ االسالمية الدولة تنظيم على القضاء بعد ما لمرحلة بالده في السياسية األزمات بإنهاء الخاصة ”السياسية

 على األعلى بالمرشد خاللها التقى شيعي، وفد رأس على طهران إلى زيارة الماضي السبت التسوية، مبادرة على يشرف الذي
، الثاني اهلل عبد الملك مع التسوية مبادرة هناك وبحث األردن الرجل زار أيام بثالثة ذلك وقبل ،روحاني حسن والرئيس خامنئي،

 والتطورات تعزيزها، وسبل البلدين بين العالقات بحثت إليران زيارته إن الحكيم قال األربعاء، مكتبه عن صادر بيان وفي
 لمشروع تأييده عن أعرب اإليراني الرئيس“ أن وأضاف، الوطنية التسوية ومشروع ،”داعش“ على والحرب والدولية، اإلقليمية
 .العراقية السياسية القوى بين تفاصليها كافة بلورة بانتظار بنودها عن اليوم حتى ُيعلن لم التي ”الوطنية التسوية

 ليبيا

 البلدين بين المشتركة القضايا الروسي الرئيس مبعوث مع يناقش النواب مجلس رئيس

 المبعوث موسكو الروسية العاصمة في إقامته بمقر األربعاء صالح عقيلة المستشار النواب مجلس رئيس استقبل -بوابة الوسط
 التي والملفات القضايا من عدد في تباحثا إذ بوغدانوف، ميخائيل األوسط الشرق لشؤون بوتين فالديمير للرئيس الشخصي

 ناقش صالح عقيلة المجلس رئيس إن صحفية تصريحات في النواب مجلس لرئيس اإلعالمي المستشار وقال، البلدين تخص
 واألمني السياسي الوضع إلى باإلضافة اإلرهاب محاربة منها المهمة، الملفات من عددا بوتين للرئيس الشخصي المبعوث مع
 تفهما أبدى بوغدانوف ميخائيل أن المستشار اإلعالمي وأضاف، عديدة مجاالت في البلدين بين االقتصادي والتعاون ليبيا في

 يحارب الذي الوطني والجيش الليبي البرلمان في المتمثلة الشرعية للجهات روسيا مساندة على مؤكدا ليبيا، في للوضع كبيرا
 .اإلرهاب

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 والشرطة للجيش بدائل عن البحث به يراد الرئاسي الحرس: الدباشي

 بإمكانها بأن تعتقد لليبيا الخير تريد ال التي القوى إن الدباشي، ابراهيم المتحدة األمم لدى السابق ليبيا مندوب قال -قناة ليبيا
 للجيش بدائل عن البحث في االستمرار به يراد الرئاسي الحرس أن مضيفا الديني، والخطاب السالح بقوة البالد على السيطرة
 من يكفي ما ليبيا فلدى الدولة منشآت حماية بمهام تقوم عسكرية قوة إلنشاء حقيقية نية هناك كانت لو وبأنه والشرطة الليبي
 الليبي الجيش ألن الرياح أدراج ستذهب المحاوالت هذه أن الدباشي، أضاف كما، الليبية المسلحة القوات من كجزء ضباط
 .القادمة األشهر خالل العليا الكلمة له ستكون

 فلسطين

 فتح من نواب 5 عن الحصانة عباس رفع تنتقد فلسطينية حقوقية منظمات

 نواب خمسة عن الحصانة رفع عباس محمود الفلسطيني الرئيس قرار األربعاء، فلسطينية حقوقية منظمات انتقدت – أ ب د
 في يأتي“ عباس قرار أن ،”الفلسطينية اإلنسان حقوق منظمات مجلس“ عن صادر بيان واعتبر، ”فتح“ حركة عن فلسطينيين

 النظام انهيار“ من المجلس وحذر، ”مكوناته بكافة الفلسطيني السياسي النظام في المستمر والتفكك التصدع حالة سياق
 والفصل القانون سيادة انتهاك في واإلمعان الحائط عرض وأحكامه بمبادئه والضرب األساسي القانون بتغييب برمته السياسي

 المبادئ أهم من تعد“ البرلمانية الحصانة أن وأكد، ”القرار في والتفرد الهيمنة على يقوم شمولي نظام إلى وصوال   السلطات، بين
 ومستمرة شعبية، بإرادة المنتخبين التشريعي المجلس ألعضاء الفلسطيني األساسي القانون كفلها التي والضمانات الدستورية
 .”الدستورية الفلسطيني التشريعي المجلس والية باستمرار

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 أوروبا

 طاليايإ
 اإليطالي الشيوخ مجلس ثقة نيل في تنجح جينتيلوني حكومة

 لتصبح الشيوخ، مجلس ثقة على الحصول في األربعاء، جينتيلوني، باولو اإليطالي الوزراء رئيس حكومة نجحت -األناضول
 99 الثقة يمنحها ولم جينتيلوني حكومة لصالح" الشيوخ" من 169 وصوتالثالثاء،  النواب ثقة نيلها بعد الصالحية كاملة بذلك
 في جينتيلوني وقال،315 هو األعضاء مجموع أن علما   البرلمان، من الثانية الغرفة وهو المجلس أعضاء من 47 تغيب فيما
 أن أيضا   تعلمون لكنكم الدستوري، اإلصالح كامل بشكل دعمت أنني تعلمون أنتم" التصويت قبل الشيوخ مجلس أمام كلمة

 في ،("الجاري الشهر من الرابع في جرى الذي) االستفتاء في الشعب قرار هو وهذا مغايرا ، قرارا   اتخذوا قد اإليطاليين المواطنين
 .الماضي األربعاء يوم السابقة رينزي ماتيو حكومة استقالة إلى أفضى الذي االستفتاء نجاح عدم إلى إشارة

 

 آسيا

 إسرائيل
 دراماتيكي بشكل تتغير والمسلمين العرب جيراننا مع عالقاتنا: نتنياهو

 بشكل تتغير والمسلمين العرب جيرانها مع بالده عالقات إن نتنياهو بنيامين اإلسرائيلي، الوزراء رئيس قال – األناضول
 في نزارباييف، سلطان نور كازاخستان، رئيس مع عقده صحافي، مؤتمر خالل نتنياهو، تصريحات وجاءت، دراماتيكي
 دولة وزعيم إسالمية دولة زعيم هو اليوم نراه ما نتنياهو، وقال، أذربيجان من قادما   ،األربعاء وصلها التي أستانا، العاصمة
 بيننا العالقات:” وأضاف، ”دولتينا لمواطني أفضل مستقبل خلق أجل من بتعاون ويعمالن البعض، بعضهما يصافحان يهودية
 هو منها جزء ولكن المأل على يجرى العالقات هذه في شيء كل ليس دراماتيكي، بشكل تتغير والمسلمين العرب جيراننا وبين
 .”العالم ينتظره الذي العمالق التغيير هذا من جزء   كازاخستان مع عالقاتنا اعتبر:” وأكمل، ”علني

دوليةأخبار   



 
 

 
 

 
 
 

 أفريقيا

 السودان جنوب
 الوطني للحوار مبادرة يطلق السودان جنوب رئيس

 لوضع البالد في السياسية األطراف بين الوطني للحوار مبادرة عن ميارديت، سلفاكير السودان جنوب رئيس أعلن – األناضول
 البرلمان أعضاء مخاطبته لدى سلفاكير وقال، الوليدة الدولة في االجتماعية المكونات جميع ولتوحيد المتصاعد للعنف حد

 وطنية شخصيات تضم عليا لجنة هناك تكون أن على للبالد، رئيسا   بصفته الشاملة الحوار لعملية راعيا   سيكون إنه األربعاء
، جوبا لجامعة التابع السالم دراسات ومركز االستراتيجية للدراسات ”ُسد“ معهد مثل العلمية المؤسسات بعض عن وممثلين
 من ويمكن السودان، جنوب شعب مكونات وتوحيد العنف إلنهاء والوحدة الوطني الحوار يستدعي الحالي الوضع“ وأضاف
 .”الدولة وبناء االجتماعي العقد لمناقشة شعبنا تقود الفرصة هذه ، واالنتماء والمواطنة القومية بناء الحوار خالل

 

 


