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 يوميات الشرق األوسط
 22/5/2017 االثنين يوم

 37رقم: 

 العراق

 .السيسي يلتقي معصوم : العراق حجر زاوية لالمن القومي العربي •

 .العراق يتطلع لتعزيز التعاون االستخباراتي واألمني مع تونس •

 المتحدة. لالمم العام االمين وكيل يستقبل العبادي •

 .اليوموزير النفط السعودي يزور بغداد  •

 .إقرار قانون المساءلة والعدالة خالل الفصل التشريعي المقبل •

 .السفير الصينيب يلتقي لمالكي ا •

 .الحكيم يبحث مع السفير الفرنسي العالقات الثنائية وسبل تعزيزها •

 .لمدعي العام األردني يوقف جمال الكربولي على ذمة التحقيقا •

 .م بعمليات االختطاف ومنع إقالة الفاسدينالصدر:مليشيات الحشد الشعبي هي من تقو •

 ."الصدر يدعو إيران إلى ترك "المهاترات السياسية والطائفية •

 .” عابرة للطائفية“األحرار تعتزم تشكيل قائمة  •

 .الحكيم يدعو الى تشكيل مجالس تنفيذية في المحافظات تكون بمثابة مجلس الوزراء •

 السعوديه

 .الشرق األوسط االستراتيجيمة الرياض: تأسيس "تحالف ق •

 .الملك السعودي : العالم لم يعرف اإلرهاب إال بعد ثورة الخميني في إيران •

 .الرياض:الرفض الكامل لممارسات النظام اإليراني •

 .لملك سلمان: ال نأخذ الشعب اإليراني بجرائم نظامها •

 .ملك السعودية : إيران هي رأس حربة اإلرهاب العالمي •

 .زايد يلتقي ولي ولي العهد السعودي بالرياضمحمد بن  •

 المنطقه. رامب يحمل إيران المسؤولية عن زعزعة أمن واستقرارفي قمة الرياض ت •

 سوريا

 .السد: سنقصف السعودية بصواريخ سكود اذا استعملت اسلحة اميركية ضدناا •

 .الف األهالي يفرون من مدينة الرقة السورية مع اشتداد المعاركا •

 .لحكومة السورية تعلن سيطرتها على كامل مدينة حمصا •

 .نتهاء المرحلة الثالثة من تهجير حي برزة الدمشقيا •

 اليمن

 . "رئيس "المجلس االنتقالي" يتعهد باستعادة "الدولة الجنوبية •

 .زيارة مرتقبة لولد الشيخ إلى صنعاء والحوثيون يشككون في جدوى الحلول المطروحة •

 .بالموقف األميركي القوي الرافض لتدخالت إيرانتفاؤل يمني  •

 .أسلحة كيمياوية من إيران للحوثيين بهدف "توريط" التحالف •

http://www.nooncenter.org/
https://hathalyoum.net/articles/1303359-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85--%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D8%AC%D8%B1-%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-
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 .القوات السودانية تتقدم في مدينة ميدي •

 .شاحنة أدوية من السعودية لمكافحة وباء الكوليرا باليمن20 •

 .قنص جندي سعودي في عسير •

 تركيا

 .العدالة والتنمية الحاكمردوغان يعود إلى رئاسة حزب ا •

 .تركيا تعلن امتالء سجونها بالمعتقلين •

 ."الشرطة التركية تقتل اثنين يشتبه بانتمائهما لـ"داعش •
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 العراق .1
 

 

 .السيسي يلتقي معصوم : العراق حجر زاوية لالمن القومي العربي •

اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان العراق يمثل حجر زاوية لألمن القومي العربي، معلنا حرص 

 .واالستقرار في هذا البلد العربي الشقيقمصر على مساندة جميع الجهود الرامية الستعادة األمن 

 https://hathalyoum.net/articles/1303359: لمزيد من التفاصيل

 

 .العراق يتطلع لتعزيز التعاون االستخباراتي واألمني مع تونس •

االحد على أهمية تعزيز العمل مع تونس وخاصة أكد رئيس جمهورية العراق فؤاد معصوم يوم 

 .في مجال تطوير التعاون االستخباري واالمني

 http://iraqnewsapp.com/1/Article/2244/137133772#.WSKwQNxdKM8: لمزيد من التفاصيل

 المتحدة. لالمم العام االمين وكيل تقبليس العبادي •

رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي، في مكتبه اليوم االحد، وكيل االمين العام  ستقبل ا

 .لالمم المتحدة المدير التنفيذي لبرنامج االمم المتحدة للبيئة السيد اريك سولهايم

 http://iraqnewsapp.com/1/Article/2244/137136737#.WSKvadxdKM8: لمزيد من التفاصيل

 .وزير النفط السعودي يزور بغداد اليوم •

 قال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد لرويترز أن "الوزير السعودي سيناقش تمديد خفض

 ."اإلنتاج الذي تقوده أوبك مع وزير النفط جبار العيبي

 http://iraqnewsapp.com/1/Article/2244/137168613#.WSKwwtxdKM8: لمزيد من التفاصيل

http://www.nooncenter.org/
https://hathalyoum.net/articles/1303359-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85--%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D8%AC%D8%B1-%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-
https://hathalyoum.net/articles/1303359
http://iraqnewsapp.com/1/Article/2244/137133772#.WSKwQNxdKM8
http://iraqnewsapp.com/1/Article/2244/137136737#.WSKvadxdKM8
http://iraqnewsapp.com/1/Article/2244/137168613#.WSKwwtxdKM8
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 .التشريعي المقبلإقرار قانون المساءلة والعدالة خالل الفصل  •

أعلنت لجنة المساءلة والعدالة النيابية، األحد، عن عزمها إقرار قانون المساءلة والعدالة خالل 

 .ي المقبل وعرضه على جدول األعمالالفصل التشريع

 http://iraqnewsapp.com/1/Article/2244/137120024#.WSKxE9xdKM8: لمزيد من التفاصيل

 .السفير الصينيب يلتقي لمالكي ا •

كد نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، اليوم األحد، بأن العراق بحاجة للشركات الصينية ا

 .في استكمال عملية البناء وإعمار المدن المحررة

 http://iraqnewsapp.com/1/Article/2244/137139450#.WSKxetxdKM8: لمزيد من التفاصيل

 .الحكيم يبحث مع السفير الفرنسي العالقات الثنائية وسبل تعزيزها •

في العراق /مارك  بحث رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم مع السفير الفرنسي

 .السياسية واالقتصاديةباريتي/العالقات الثنائية بين باريس وبغداد وسبل تعزيزها على المستويات 

 http://www.imn.iq/archives/160043: لمزيد من التفاصيل

 .ذمة التحقيقلمدعي العام األردني يوقف جمال الكربولي على ا •

قرر المدعي العام األردني، األحد، توقيف زعيم حركة الحل، جمال الكربولي، على ذمة 

 .التحقيق في قضية تشهير، رفعها ضده زعيم جبهة الحوار الوطني، صالح المطلك

 http://iraqnewsapp.com/1/Article/2244/137138519#.WSKzB9xdKM8: لمزيد من التفاصيل

 

http://www.nooncenter.org/
http://iraqnewsapp.com/1/Article/2244/137120024#.WSKxE9xdKM8
http://iraqnewsapp.com/1/Article/2244/137139450#.WSKxetxdKM8
http://www.imn.iq/archives/160043
http://iraqnewsapp.com/1/Article/2244/137138519#.WSKzB9xdKM8
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 .الصدر:مليشيات الحشد الشعبي هي من تقوم بعمليات االختطاف ومنع إقالة الفاسدين •

اليوم االثنين،هجوما غير مسبوق على قادة مجاميع  ، مقتدى الصدر،”التيار الصدري“شّن زعيم 

 .في االنتخابات المقبله”قّطاع الرقاب الجدد“مسلحة عراقية، محذرا من فوز 

 http://iraqnewsapp.com/1/Article/2244/137176767#.WSK0CNxdKM8: لمزيد من التفاصيل

 ."الصدر يدعو إيران إلى ترك "المهاترات السياسية والطائفية •

عا زعيم التيار الصدري العراقي المعارض، مقتدى الصدر، اليوم األحد، إيران إلى تبني د

 . ."والطائفيةسياسة االنفتاح على دول المنطقة وترك "المهاترات السياسية 

 http://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/210520175: لمزيد من التفاصيل

 .” عابرة للطائفية“األحرار تعتزم تشكيل قائمة  •

أن التيار الصدري يعمل على تشكيل  د النائب عن كتلة األحرار النيابية علي شويلية، األحد،اك

 .من أجل دخول االنتخابات تضم شخصيات من جميع المكونات العراقية” عابرة للطائفية“قائمة 

 /WSK0u9xdKM8http://iraqnewsapp.com/1/Article/2244.#137138219: لمزيد من التفاصيل

 .الحكيم يدعو الى تشكيل مجالس تنفيذية في المحافظات تكون بمثابة مجلس الوزراء •

دعا رئيس المجلس االعلى عمار الحكيم، االحد، الى تشكيل مجالس تنفيذية في المحافظات تكون 

 االتحاديه. بمثابة مجلس الوزراء، فيما شدد على ضرورة تشكيل هيأة لمراقبة توزيع الواردات

 http://iraqnewsapp.com/1/Article/2244/137138221#.WSK1MNxdKM8: لمزيد من التفاصيل

 

http://www.nooncenter.org/
http://iraqnewsapp.com/1/Article/2244/137176767#.WSK0CNxdKM8
http://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/210520175
http://iraqnewsapp.com/1/Article/2244/137138219#.WSK0u9xdKM8
http://iraqnewsapp.com/1/Article/2244/137138221#.WSK1MNxdKM8
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 لسعوديها .2
 

 

 .مة الرياض: تأسيس "تحالف الشرق األوسط االستراتيجيق •

شف "بيان الرياض"، الصادر في ختام "القمة العربية اإلسالمية األمريكية" عن إعالن نوايا ك

 .تحقيق "األمن والسلم" في المنطقةل 2018لتأسيس "تحالف الشرق األوسط االستراتيجي" بحلول 

 http://www.rudaw.net/arabic/middleeast/210520179: لمزيد من التفاصيل

 

 .الملك السعودي : العالم لم يعرف اإلرهاب إال بعد ثورة الخميني في إيران •

قال الملك السعودي األحد، إن االستمرار في الحرب ضد اإلرهاب يؤكد عزم المملكة القضاء 

 .إال بعد ثورة الخميني في إيرانالعالم لم يعرف اإلرهاب ان على تنظيم داعش، مشيرا إلى 

 http://iraqnewsapp.com/1/Article/2244/137136734#.WSK4gdxdKM8: لمزيد من التفاصيل

 .الرياض:الرفض الكامل لممارسات النظام اإليراني •

الرياض:الرفض الكامل لممارسات النظام اإليراني وإدانة المواقف العدائية للنظام عالن ا

 .اإليراني وتشديد على خطورة برنامج إيران للصواريخ الباليستية

 .com/1/Article/2244/137134748#.WSK5KtxdKM8http://iraqnewsapp: لمزيد من التفاصيل

 .لملك سلمان: ال نأخذ الشعب اإليراني بجرائم نظامها •

قال العاهل السعودي: نرفض فرز الشعوب على أساس ديني أو طائفي، مضيفاً: النظام اإليراني 

 .نظامهال نأخذ الشعب اإليراني بجرائم ووحزب هللا والحوثيون وداعش والقاعدة متشابهون، 

 /today/2017/05/21-http://www.alarabiya.net/ar/saudi: لمزيد من التفاصيل

http://www.nooncenter.org/
http://www.rudaw.net/arabic/middleeast/210520179
http://iraqnewsapp.com/1/Article/2244/137136734#.WSK4gdxdKM8
http://iraqnewsapp.com/1/Article/2244/137134748#.WSK5KtxdKM8
http://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/2017/05/21/
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 .ملك السعودية : إيران هي رأس حربة اإلرهاب العالمي •

قال الملك سلمان بن عبد العزيز ان النظام  االيران هو راس حربة االرهاب العالمي مؤكدا عزم 

 .المملكه بالقضاء على جميع التنظيمات االرهابيه 

 /https://www.aksalser.com/news/2017/05/21: لمزيد من التفاصيل

 

 .مد بن زايد يلتقي ولي ولي العهد السعودي بالرياضمح •

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، 

 .مير محمد بن سلمانفي الرياض، بجناحه في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات، األ

 /http://www.skynewsarabia.com/web/article/950647: لمزيد من التفاصيل

 

 المنطقه. رامب يحمل إيران المسؤولية عن زعزعة أمن واستقرارفي قمة الرياض ت •

اإلرهابيين قال الرئيس األميركي دونالد ترمب، يوم األحد، إن إيران تمول وتسلح وتدرب 

 المنطقه. والميليشيات، فقد أشعلت إيران النزاعات الطائفية، وهي مسؤولة عن زعزعة االستقرار

 KM8Zdxd-http://iraqnewsapp.com/1/Article/2244/137132170#.WSK: لمزيد من التفاصيل

 

 

http://www.nooncenter.org/
https://www.aksalser.com/news/2017/05/21/
http://www.skynewsarabia.com/web/article/950647/
http://iraqnewsapp.com/1/Article/2244/137132170#.WSK-ZdxdKM8
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 سوريا.3

 

 

 .السد: سنقصف السعودية بصواريخ سكود اذا استعملت اسلحة اميركية ضدناا •

عد شراء المملكة العربية السعودية صواريخ بعيدة المدى من اميركا اثناء زيارة الرئيس ترامب ب

 .وامكانية استعمال هذه الصواريخ لقصف سوريا

 http://wataniq.com/news?ID=13228 لمزيد من التفاصيل:

 .الف األهالي يفرون من مدينة الرقة السورية مع اشتداد المعاركا •

ي إطار عملية "غضب الفرات" ضد تنظيم داعش في مدينة الرقة بسوريا، يستمر نزوح ف

 .عمال القتاليةاآلالف من سكان المدينة بسبب المعارك واأل

 http://www.rudaw.net/arabic/middleeast/syria/21052017 لمزيد من التفاصيل:

 .لحكومة السورية تعلن سيطرتها على كامل مدينة حمصا •

على مدينة حمص، ثالث أكبر مدن علن مسؤول سوري استعادة القوات الحكومية السيطرة ا

 .ة األولى منذ أكثر من خمس سنواتالبالد، من المعارضة المسلحة للمر

 /http://www.skynewsarabia.com/web/article/950696 لمزيد من التفاصيل:

 .تهجير حي برزة الدمشقينتهاء المرحلة الثالثة من ا •

 الدفعةنقل  وتملدمشق  الشرقية األطراف على برزة_حي أهالي تهجير من الثالثة المرحلة انتهت

 السوري . النظام مع للتسوية الرافضين عائالتهم أفراد وبعض المسلحين، من الثالثة

 /world/syria/2017/05/21-and-http://www.alarabiya.net/ar/arab لمزيد من التفاصيل:

http://www.nooncenter.org/
http://wataniq.com/news?ID=13228
http://www.rudaw.net/arabic/middleeast/syria/21052017
http://www.skynewsarabia.com/web/article/950696/
http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/syria/2017/05/21/
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 اليمن.4
 

 

 . "رئيس "المجلس االنتقالي" يتعهد باستعادة "الدولة الجنوبية •

اليمن، اللواء عيدروس الزبيدي، مساء عهد رئيس ما يعرف بـ"المجلس االنتقالي الجنوبي" في ت

 ."أمس األحد، بـ"استعادة الدولة الجنوبية الحرة

 http://www.rudaw.net/arabic/middleeast/220520171 لمزيد من التفاصيل:

 .والحوثيون يشككون في جدوى الحلول المطروحةزيارة مرتقبة لولد الشيخ إلى صنعاء  •

قال قيادي في جماعة "أنصار هللا" )الحوثي(، إن المبعوث األممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ 

 .أحمد تقدم بطلب لزيارة العاصمة صنعاء، وذلك في إطار جولته اإلقليمية الجديدة

 http://www.rudaw.net/arabic/middleeast/22052017 لمزيد من التفاصيل:

 .تفاؤل يمني بالموقف األميركي القوي الرافض لتدخالت إيران •

الرياض  في جونز، ستيوارت األميركي، الخارجية وزير مساعد اليمني الخارجية وزير استقبل

 .الجديدة األميركية لإلدارة والواضح القوي بالموقف اليمنية_الحكومة تفاؤل عن المخالفي وعبر

 /world/yemen/2017/05/21-and-http://www.alarabiya.net/ar/arab لمزيد من التفاصيل:

 .من إيران للحوثيين بهدف "توريط" التحالفأسلحة كيمياوية  •

ً إلى  بت شحنة خطيرة من األسلحة، التي تصنف على أنها أسلحة_كيمياوية محظورة دوليا ّ ُهر 

 .ميليشيات الحوثي وحرس المخلوع_صالح في الداخل اليمني

 tagheer.com/news95712.html-https://www.al لمزيد من التفاصيل:

http://www.nooncenter.org/
http://www.rudaw.net/arabic/middleeast/220520171
http://www.rudaw.net/arabic/middleeast/22052017
http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/yemen/2017/05/21/
https://www.al-tagheer.com/news95712.html
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 .القوات السودانية تتقدم في مدينة ميدي •

ققت القوات السودانية المشاركة ضمن قوات التحالف العربي بقيادة السعودية تقدما في مزارع ح

 .على مواقع ميليشيات الحوثي وصالح هاالنسيم شرق مدينة ميدي في محافظة حجة، بعد هجوم

 /http://www.skynewsarabia.com/web/article/950610 التفاصيل:لمزيد من 

 .شاحنة أدوية من السعودية لمكافحة وباء الكوليرا باليمن20 •

 أن جابر، آل سعيد اليمن،محمد لدى السعودية العربية المملكة سفير اعلن

 . محملة شاحنة 20 من قافلة تسيير االثنين سيبدأ لإلغاثة_سلمان_الملك_مركز

 /world/yemen/2017/05/21-and-http://www.alarabiya.net/ar/arab لمزيد من التفاصيل:

 .قنص جندي سعودي في عسير •

 .عسير في الشعبية واللجان اليمني الجيش قناصة برصاص األحد، مصرعه، سعودي جندي لقي

 http://wataniq.com/news?ID=13216 لمزيد من التفاصيل:

 

 

 

 

 

 

http://www.nooncenter.org/
http://www.skynewsarabia.com/web/article/950610/
http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/yemen/2017/05/21/
http://wataniq.com/news?ID=13216
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 .تركيا5

 

 

 .ردوغان يعود إلى رئاسة حزب العدالة والتنمية الحاكما •

التركي رجب طيب ، إن بالده ستشهد خالل األشهر المقبلة قفزة نوعية في كل ال الرئيس ق

 .المجاالت بدءا من الحرب على اإلرهاب مرورا باالقتصاد ووصوال إلى توسيع الحقوق والحريات

 udaw.net/arabic/middleeast/turkey/21052017http://www.r لمزيد من التفاصيل:

 .تركيا تعلن امتالء سجونها بالمعتقلين •

 أن الى مشيرة بالمعتقلين، البالد سجون امتالء عن االثنين، ،اليوم التركية العدل وزارة أعلنت

 .شاغرة أماكن وجود لعدم بالتناوب ينامون المسجونين

 http://wataniq.com/news?ID=13229 لمزيد من التفاصيل:

 ."الشرطة التركية تقتل اثنين يشتبه بانتمائهما لـ"داعش •

، في اشتباك وقع خالل مداهمة داعشاثنين لالشتباه بانتمائهما لتنظيم  الشرطة_التركيةلت قت

 .أثناء الليل، وفق ما أفادت وكالة األناضول لألنباء، األحد أنقرةلشقة في العاصمة 

 /world/2017/05/21-and-larabiya.net/ar/arabhttp://www.a لمزيد من التفاصيل:

 

 

 

http://www.nooncenter.org/
http://www.rudaw.net/arabic/middleeast/turkey/21052017
http://wataniq.com/news?ID=13229
http://www.alarabiya.net/ar/tools/tags.html?tags=d1b5fc3d-ca7e-436b-b9cf-cd5a6e2265c7&tagLabel=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://www.alarabiya.net/ar/tools/tags.html?tags=d1b5fc3d-ca7e-436b-b9cf-cd5a6e2265c7&tagLabel=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://www.alarabiya.net/ar/tools/tags.html?tags=a2ff3f15-ad6e-46a6-abd9-4d7fd6d7c74f&tagLabel=%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4
http://www.alarabiya.net/ar/tools/tags.html?tags=a2ff3f15-ad6e-46a6-abd9-4d7fd6d7c74f&tagLabel=%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4
http://www.alarabiya.net/ar/tools/tags.html?tags=90846163-4a71-42af-9848-8d6d58289bab&tagLabel=%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A9
http://www.alarabiya.net/ar/tools/tags.html?tags=90846163-4a71-42af-9848-8d6d58289bab&tagLabel=%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A9
http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/2017/05/21/
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